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Josep Puig i Pujades (Figueres, 1883 - Perpinyà, 1949) fou el principal renovador
del republicanisme empordanès que entroncà la vella tradició federal amb el
catalanisme d’esquerres del primer terç del segle XX. La seva àmplia producció
periodística i literària permet constatar l’important paper ideològic que va
desenvolupar com a intel·lectual en l’objectiu de crear un projecte cívicocultural
com a eina transformadora de la societat a través del foment de l’educació i la cultura.
Els càrrecs de govern que assumí durant la República i les responsabilitats dirigents
a Esquerra Republicana de Catalunya contribuïren a forjar-lo com una de les fi gures 
rellevants del catalanisme republicà.

Anna Teixidor Colomer (Figueres, 1978)
Periodista. Llicenciada en Humanitats i Periodisme i doctora en Comunicació Social
per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Ha publicat Empordà Federal.
Amb la República al cap i Catalunya al cor i ha col·laborat en les obres col·lectives
Història de la premsa de Figueres, La revolució del bon gust. Jaume Miravitlles

i el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya i El somni republicà.
El republicanisme a les comarques gironines (1900-1936). 



Circa 1920

Ex-libris de Josep Puig Pujades,

obra de Salvador Dalí.
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Al meu pare,
exemple de perseverança





«En J. Puig Pujades era el cervell i la paraula —els ulls i el pensament— 
d’aquella ànima empordanesa que en les seves històriques hores ja havien for-
jat, a través de lluites i de sofrences, el viril i brau Abdó Terrades, en Josep M. 
Bofill... Però si ell estimava la República —una República de Llibertat i de justícia 
social—, més molt més estimava Catalunya, el seu mur i les seves cales, la seva 
muntanya, els seus llogarrets i els seus ocells... Llegiu els seus llibres, contem-
pleu les seves obres pictòriques —una obra, en conjunt, reduïda, però de gust i 
de gran qualitat—, i veureu amb quina tendresa i amb quina emoció ell descriu 
i pinta el paisatge de la nostra terra. En ell hi ha el politic, el lluitador i el patri-
ota: però també un poeta i un artista».

CABRUJA, Agustí. «Evocacions. J. Puig Pujades», a La Humanitat [Mèxic DF], 
núm. 4 (setembre, octubre i novembre de 1947), p. 4.
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1931

Retrat de

Josep Puig Pujades.

FJI
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La primera noció de la importància de Josep Puig Pujades la vam rebre del 
llibreter Ramon Canet, que durant molts anys va mantenir viu el record del re-
publicanisme empordanès, a la rebotiga del seu establiment de la Rambla de 
Figueres. 

Eren els primers anys de 1970 i tota una generació cercava referents en les 
vigílies d’un canvi històric que no podia trigar. Puig havia estat un polític im-
portant, però l’enlluernament per la lectura de Vida d’heroi, la gran biografia 
de Narcís Monturiol, ens deia que en el seu autor hi havia una personalitat molt 
potent. 

Ha hagut de passar molt de temps fins a disposar d’un coneixement com-
plet de Josep Puig Pujades —que Anna Teixidor ens descobreix en aquest llibre 
amb tota l’amplitud de l’obra i la projecció del líder indiscutible del republica-
nisme empordanès del primer terç del segle XX. 

En els darrers deu anys, l’autora ha treballat a fons en el coneixement de la 
premsa de Figueres, del setmanari Empordà Federal i de Josep Puig Pujades, 
que en fou el principal promotor i l’indiscutible inspirador. D’aquesta dedicació 
n’ha sortit la seva aportació a la Història de la premsa de Figueres, 1809-1980, 
el treball de doctorat Amb la República al cap i Catalunya al cor. Empordà Fe-
deral 1911-1938, a la Universitat Pompeu Fabra, i la tesi doctoral Josep Puig Pu-
jades (1883-1949). Cultura, política i pensament polític en el catalanisme repu-
blicà, a la qual correspon el contingut d’aquest llibre. Un llibre de bona i agraïda 
lectura.

Els lectors potser estaran d’acord amb mi, tot i la precisió del títol, que Josep 
Puig Pujades va ser un veritable líder empordanès del seu temps i no solament 
del republicanisme. Josep Pla, que conegué Puig però en parlà poc, acabà 
enyorant el país perdut i rebutjant la «crítica irònica d’aquella bona i conside-
rable gent» que foren els republicans empordanesos, com el seu amic Canet.

«Passaran molts anys abans de tornar a la dignitat i a la llibertat antigues i ja 
veuran —els qui siguin— si hi tornem».1

1 PLA, Josep. «El meu país» a Obra Completa, Vol. 7, Barcelona: Edicions Destino, 1984, p. 196-198.

Presentació

Jaume GuillameT
CATEDRÀTIC DE PERIODISME DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
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lió, 1938

Josep Puig Pujades en el seu despatx durant l’etapa de cònsol de la República a Lió.

APJPP
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Introducció

Aquest treball és una biografia intel·lectual i política de Josep Puig Pujades 
que té el seu origen en la tesi doctoral Josep Puig Pujades (1883-1949). Cultura, 
periodisme i pensament polític en el catalanisme republicà dirigida pel doctor 
Jaume Guillamet en el marc del Doctorat en Comunicació Social de la Universi-
tat Pompeu Fabra de Barcelona i llegida a la pròpia UPF el 14 de març de 2013 
davant un tribunal presidit pel doctor Josep Maria Casasús i format pels doc-
tors Antonio Checa i Josep Maria Figueres. La tesi, al seu torn, suposà la conti-
nuació del treball de recerca titulat Empordà Federal (1911-1938): un model de 
periòdic republicà i nacionalista, presentat el juliol de 2009.

La relació intrínseca que existí entre el periòdic que vam analitzar i el polític 
que presentem es pot sintetitzar en una màxima: «l’ún és l’expressió, el concep-
te, el verb; l’altre la llum, el guiatge, l’home».2 L’un i l’altre foren, a Figueres i la 
seva comarca, la veu i la direcció del projecte ideològic i cultural del catalanis-
me republicà que culminà durant els anys de la Segona República, però que a 
l’Empordà tenia unes bases sòlides i una prolongada experiència de gestió mu-
nicipal ja des de finals del segle XIX. 

Josep Puig Pujades fou la figura clau que entroncà el republicanisme em-
pordanès del segle XIX amb el nou catalanisme progressista de principis del 
segle XX. El llegat vuitcentista que recollí partia de les idees del també figue-
renc Abdó Terrades, considerat el primer dirigent republicà del país, i de la tas-
ca d’alguns empordanesos que ocuparen importants càrrecs en el govern es-
panyol durant la Primera República. 

«Des d’aquells temps heroics de l’any 40 en que Abdon Terrades el nostre Ab-
don Terrades, lluitava i era perseguit per les seves campanyes en pro de la Repu-
blica federal, de la qual en fou un dels primers apostols i primers martirs, fins als 
temps presents en que tot l’Empordà es una flamera viva de catalanitat i de repu-
blicanisme, passant per aquells anys i aquells homes massa oblidats pot ser, que 
amb llurs sacrificis ens planejaren els esdeveniments, avui curullats per la consa-

2	 PORTELL, A. «Doble homenatge», a Empordà Federal [Figueres], núm. 941 (11 d’abril de 
1936), p. 8.
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circa 1920

Retrat de Josep Puig Pujades, obra de Salvador Dalí.

FGSD



JO
S

E
P

 P
U

IG
 P

U
JA

D
E

S

17

L
ÍD

E
R

 D
E

L
 R

E
P

U
B

L
IC

A
N

IS
M

E
 E

M
P

O
R

D
A

N
È

S

gració oficial de la nostra llibertat per tots els pobles 
d’Espanya, mai ha deixat Figueres de venerar tots els 
nobles esforços que arrèu s’han produit en favor de la 
llibertat i de la democràcia».3

Entre els empordanesos que van desenvolupar tas-
ques significatives en el govern de la Primera Repúbli-
ca, destaquen: Joan Tutau (ministre d’Hisenda); Fran-
cesc Sunyer i Capdevila «major» (ministre d’Ultramar); 
Joan Maria Bofill (secretari del ministre d’Hisenda); 
Josep Rubaudonadeu (secretari d’Estanislau Figueras 
quan aquest fou president del poder executiu) i Joan 
Matas (president de la Diputació Provincial de Giro-
na, entre 1871 i 1873, i governador civil de Girona, en-
tre 1873 i 1874). Es tracta d’una llarga relació de noms 
que, amb el seu compromís polític, van fer possible 
que —segons afirmava l’historiador del republicanis-
me espanyol del segle XIX, Enrique Rodríguez Solís— 
l’Empordà a Catalunya, com Cadis a Andalusia, fos re-
coneguda com una terra de liberals i demòcrates.4

Malgrat el ràpid fracàs de la Primera República i 
la involució democràtica que significà la Restauració 
Borbònica, el republicanisme empordanès seguí fidel 
a la línia federalista de Francesc Pi i Margall i entron-
cà amb el catalanisme que nasqué amb el canvi de se-
gle. Si s’estableix una línia de continuïtat és perquè les 
noves generacions se senten hereves legítimes d’una 
tradició que, precisament, Puig Pujades pren com a 
punt de partida per contribuir decisivament al sorgi-
ment d’un republicanisme catalanista i progressista a 
l’Empordà. 

Malauradament, la tasca de renovador d’aquest re-
publicanisme ha quedat volgudament oblidada pel si-
lenci forçat de trenta-sis anys de dictadura franquista. 
No deixa de ser significatiu que els cronistes locals de 
l’etapa franquista només haguessin recordat i, enca-

3	 APJPP. Discurs inèdit de Josep Puig Pujades amb motiu de la 
col·locació d’una placa en honor del president de la Genera-
litat de Catalunya, Francesc Macià.

4	 RODRÍGUEZ SOLIS, Enrique. Historia del partido republicano 
español (de sus propagandistas, de sus tribunos, de sus hé-
roes y de sus mártires). Vol II. Madrid: Imprenta de Fernando 
Cao y Domingo de Val, 1893, p. 431.

ra en una nota a peu de pàgina, que Puig Pujades fou 
l’autor de la primera biografia de l’inventor de l’Ictineu, 
Narcís Monturiol.5 S’ignorà tant la seva tasca en la po-
lítica com el seu llegat d’ideòleg, articulista, mecenes, 
dramaturg i poeta.

Des de l’Empordà, Puig Pujades treballà per una Ca-
talunya dins d’un Estat espanyol republicà i federal, tal 
com ens mostra la seva extensa producció periodística 
i literària: mig miler d’articles publicats en cinquanta 
periòdics (de Catalunya, França i Mèxic), un centenar 
de contes, una desena d’obres teatrals, mitja dotzena 
de novel·les, una quinzena de conferències, dues bio-
grafies, un relat memorialístic, almenys mig centenar 
de discursos i una relació de poemes inèdits. Aques-
ta producció és una mostra del gran interès que te-
nia per la literatura i la cultura i, sobretot, del profund 
compromís polític amb l’ideal republicà i catalanista. 
L’obra publicada —abundant i regular—, fou consci-
entment pensada i influenciada per les idees que co-
negué en les seves estades de joventut a Barcelona i a 
París i que, posteriorment, introduí a l’Empordà.

Així mateix, hem de tenir en compte que, Puig Pu-
jades fou, a més, un homme de lettres que intervin-
gué com a agent intel·lectual, que influencià i criticà, 
si s’esqueia, la realitat cultural que l’envoltà. La reivin-
dicació dels nuclis culturals extrabarcelonins, com Fi-
gueres i l’Empordà, fou una de les prioritats de Puig 
Pujades, que intentà connectar les manifestacions cul-
turals empordaneses amb Barcelona a través de la 
seva producció periodística i literària. La inclusió de 
l’obra de Salvador Dalí, Marià Llavanera i altres joves 
artistes empordanesos en aquesta temptativa era un 
deure que, com a renovador empordanès, considerà 
que havia de promoure.

En definitiva, es tracta d’aprofundir en una figura 
que ha quedat soterrada pel temps i l’oblit, conèixer el 
compromís polític, el treball militant i la vocació públi-
ca d’aquest «botiguer, federal i corpulent», com el de-
finiria Josep Pla.6

5	 RODEJA, Eduard. Llibre de Figueres. Barcelona: Editorial Se-
lecta, 1962, p. 249.

6	 PLA, Josep. «Records a Figueres» a «Darrers escrits», a 
Obres completes. Vol 44. Barcelona: Destino, 2004, p. 122.
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Figueres, circa 1920

Anunci dels grans magatzems Puig París —un dels negocis de roba més ben assortits de la capital

empordanesa— en un fanal de la placeta alta de la Rambla.

ACAE
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Els	anys	de	formació
1883-1923

1
els puig, una nissaga de comerciants

Vilaclara és el topònim imaginari que Josep Puig Pujades donà a la Figue-
res on viu el protagonista de La planeta d’en Gerardo, —una de les seves novel-
les—, publicada a Barcelona el 1925 i en la qual l’autor plasmà una transposició 
literària entre la ciutat de ficció i la real. El denominador comú d’aquesta novel-
la i bona part de la seva obra literària és la crítica mordaç contra la burgesia lo-
cal, retratada sarcàsticament i amb un punt d’ironia que no amaga el seu de-
sencís per la hipocresia social de l’època.

Una imatge particular si tenim en compte que ell mateix era fill de la burge-
sia comercial figuerenca i, per tant, podria haver estat el jove Gerardo Bosch, 
protagonista de la novel·la. 

Josep Puig Pujades nasqué el 25 de juliol de 1883 a Figueres, en una casa del 
carrer Girona on els pares, Josep Puig París i Carme Pujades Planadevall, hi re-
gentaven els magatzems Puig París. Tenien una altra filla, Antònia, que es casà 
amb Josep Montoriol Tarrés amb qui va tenir quatre fills, la més gran dels quals 
fou la poetessa i traductora Carme Montoriol Puig. 

A finals del segle XIX, Josep Puig París adquirí progressivament quatre fin-
ques veïnes a la casa que havia comprat el seu pare. Un fet que pot explicar 
que el 1894 fos el catorzè major contribuent de la ciutat en una Figueres que 
es consolidava plenament com a ciutat comercial i passava de ser una «vila co-
mercial, menestral i agrícola [...] a una ciutat comercial amb unes bases moder-
nes i relativament industrial, amb un àmbit d’interacció que anava més enllà de 
la comarca».7

En aquell moment, Figueres tenia una població de 10.714 habitants, era la 
setzena ciutat més gran de Catalunya, pel darrere de Vic i Sant Feliu de Guí-
xols, per bé que molt lluny, encara de Reus, que ocupava el segon lloc després 
de Barcelona. 

7 SANTALÓ, Jaume. «De Vila menestral a ciutat: radiografia socioeconòmica de Figueres, 
1894-1936» a Figueres 1900-1936. Imatge i història de la Catalunya republicana. Figueres: 
Museu de l’Empordà, 1999, p. 41.
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El context socioeconòmic de Figueres durant 

aquells anys i la prosperitat econòmica del matrimo-
ni Puig París – Pujades Planadevall afavoriren que l’es-
tabliment es convertís en una «acreditada sastrería» 
que, segons les cròniques aparegudes a la premsa lo-
cal de finals del segle XIX, «está montado à la altura de 
los mejores, ha dispuesto con elegancia y riqueza sus 
grandes paradores, reuniendo en ellos lo que verdade-
ramente puede decirse gusto estético é iluminándolos 
con profusión».8

La situació acomodada de la família pot explicar 
que quan Josep Puig Pujades va tenir el primer duro, 
el gastés en un exemplar de La Papallona, la novel·la 
de Narcís Oller ambientada en els barris populars de 
Barcelona. Durant aquests primers anys d’estudis, or-
ganitzà també una funció en benefici dels soldats que 
lluitaren contra els mambís —els guerrillers indepen-
dentistes cubans—, que en el segle XIX participaren 
en les guerres de Cuba. Unes primeres activitats que 
denoten l’interès per la literatura però també una in-
quietud per implicar-se en els esdeveniments contem-
poranis. 

El jove Puig Pujades va obtenir el grau de batxiller 
el juny de 1899 amb la qualificació d’excel·lent a l’Ins-
titut de Figueres. El coreligionari Rafel Ramis el recor-
dava «en el seu quartet d’estudi» des d’on amb altres 
companys conversaven en un moment que afloraren 
«les primeres il·lusions polítiques; prematures inquie-
tuds amoroses; afanys de capgirar-ho tot».9 Malgrat 
això, va renunciar a ser metge per seguir resignada-
ment la tradició familiar, motivada per l’autoritat moral 
del pare que no estava disposat a finançar els estudis 
de medicina. Aprengué l’ofici de sastre a Barcelona i a 
París amb la intenció que un cop acabés la formació es 
posés al capdavant del negoci familiar.

Aquestes estades foren molt significatives en el fu-
tur polític i literari de l’autor ja que li permeteren en-
trar en contacte amb les noves manifestacions ideo-
lògiques i culturals del catalanisme creixent d’aquests 

8 «Crónica General», a El Ampurdanés [Figueres], núm. 112 (3 
de maig de 1894), p. 3.

9 RAMIS, Rafel. «Contribució a l’Homenatge», a Empordà Fe-
deral [Figueres], núm. 737 (13 de juny de 1931), p. 3.

circa 1915

Anuncis amb una il·lustració de la façana

i de l’interior dels magatzems Puig París.

CAGN
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anys. El jove ingressà a l’Ateneu Barcelonès i s’introduí, 
encara que tímidament, en els cercles literaris.

Al primer article localitzat a la premsa barcelonina 
i aparegut a La Ilustració Llevantina el maig de 1901, 
l’aprenent de sastre féu la seva primera manifestació 
d’autoafirmació catalanista amb motiu del Quart Con-
grés Agrícola Català, celebrat a Figueres, i reivindicà 
les Fires de la Santa Creu. En l’article s’hi entreveu la 
projecció d’un fort sentiment vers Catalunya i l’interès 
de participar en la consolidació del país: «actes com 
aquest demostran la gran força que tením y lo molt 
que’s pot esperar de nosaltres».10 El tema era Figueres, 
significatiu per la càrrega emocional que tindrà la ciu-
tat en el seu futur polític i literari i, alhora, expressió de 
la voluntat de Puig Pujades de situar la capital empor-
danesa entre les capdavanteres del país. 

L’estada a Barcelona li va permetre viure de prop la 
vitalitat intel·lectual i artística d’aquests primers anys 
del tombant de segle a Catalunya i col·laborar en la 
revista modernista Joventut. Una col·laboració que va 
mantenir quan es traslladà a París, on va completar 
el seu aprenentatge com a sastre. Tenia dinou anys i 
l’estada a la capital francesa era una altra oportuni-
tat per conèixer de prop tant els nous corrents ide-
ològics com els artístics europeus. Les obres expo-
sades al Louvre, al Palau de Luxemburg i als ateliers 
de Montmartre eren visites obligades per endinsar-se 
en aquell París que per a ell era «el cor i cervell del 
món, pàtria única i única recompensa dels grans ho-
mes» fins al punt de considerar França com la seva pà-
tria intel·lectual.11 Aquesta influència s’evidencia llarga-
ment en la seva obra que beu dels referents polítics, 
literaris i artístics de la cultura francesa. D’una banda, 
perquè en aquest moment conegué els que serien els 
seus guies literaris i artístics: «m’he nodrit dels seus lli-
bres i en la contemplació dels seus museus i catedrals 
he aprés la rel·ligió de la Bellesa, redemptora de totes 

10 PUIG PUJADES, J. «Les Fires de Santa Creu a Figueres», a 
La Ilustració Llevantina [Barcelona], núm. 14 (17 de maig de 
1901), p. 170-171.

11 VELIVOLE. «Les set imatjes imprescindibles. VII. El Pensador, 
de Rodin» a “Cròniques arbitràries”, a Empordà Federal [Fi-
gueres], núm. 54 (6 d’abril de 1912), p. 2.

Figueres, maig de 2013

L’immoble que acollí els magatzems Puig París

—a la cruïlla dels carrers Girona i Joan Maragall—

continua dedicant-se al comerç de roba. A la cantonada

de la façana es manté, en relleu, la doble «P» dels Puig París.
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Figueres, circa 1905

De jove, amb altres companys d’ideals. D’esquerra a dreta: dempeus, Lluís Bonaterra (pianista), Marià 

Llavanera (pintor) i Rafel Ramis (mestre); asseguts, Josep Bonaterra (pintor), x, i Josep Puig Pujades. 

JOSEP ESQUIROL / CFB
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les coses».12 I, d’altra banda, perquè gestà la seva con-
cepció ideològica a través del coneixement de l’orga-
nització política del país: «jo venero a la França com a 
Mare de la Llibertat, ensenyant als pobles a passarse 
de tenir amo, mostrant-lis que no hi ha mes senyor so-
birá de la nació qu’el mateix Poble».13

A França participà juntament amb els germans Bal-
manya i el gironí Artur Vinardell en la fundació del 
Centre o Casal Català a París el 1902 al número 13 del 
carrer Favart. Fou nomenat primer secretari del cer-
cle i, segons els promotors, a Puig Pujades es devia 
«una gran part de la gloria d’haverlo iniciat y organi-
sat, quan el Centre no era encara sino una aspiració 
d’uns quants bons fills de Catalunya en la capital de 
França».14 Aquell mateix any organitzà a la gran Sala 
de Le Journal una «esplèndida festa» a propòsit de la 
celebració dels Jocs Florals de Barcelona de 1902.15 Els 
dos fets mostren particularment la implicació en pro-
jectes catalanistes i una clara vocació per la literatu-
ra. De fet, aquest doble interès culminà amb la crea-
ció d’un portaveu Catalunya-París, promogut des del 
Centre Català a París i dirigit per Artur Vinardell, que 
s’elaborà pels catalans residents a la capital francesa i 
que acceptà col·laboracions de literats, com ara, la del 
gironí Carles Rahola. Puig Pujades hi col·laborà quan 
tornà a Figueres amb tres treballs publicats el febrer i 
l’abril de 1903 i el gener de 1904, respectivament, que 
tracten de l’enyor que sentia per la capital parisenca. 
El periodista Màrius Aguilar havia mostrat interès per 
llegir les seves col·laboracions, fins i tot, li demanà a 
Carles Rahola que li enviés un exemplar del periòdic 
amb aquest pretext: «lo hago por leerle y leer a un 
amigo, a Puig Pujades».16

12 VELIVOLE, «Per a la França dels nostres amors», a Empordà 
Federal [Figueres], núm. 184 (19 de setembre de 1914), p. 1-2.

13 Ibídem

14 IGNOTUS. «Crónica» a Catalunya-París [París], núm. 1 (gener 
de 1903), p. 8.

15 TRÈMOLS, Àngel. «Josep Puig Pujades», a La Veu de l’Em-
pordà [Figueres], núm. 1300 (7 de setembre de 1929), p. 6.

16 RAHOLA, Carles. Epistolaris de Carles Rahola: antologia de 
cartes de cent corresponsals: 1901-1939. Girona: Ajuntament 
de Girona; Barcelona: Abadia de Montserrat, 1998, p. 34.

Amb els vint anys complerts, Puig Pujades s’instal-
là a Figueres al capdavant del negoci familiar: «darre-
re el taulell i movent-se per la botiga atenent gent», 
una tasca que quedà eclipsada per una ingent activi-
tat intel·lectual i un prolífic activisme cultural que s’in-
tensificà gradualment en els següents anys i s’acabà 
complementant amb la política.17

L’interès per la cultura i la literatura l’aplicà a la pro-
moció del negoci i a augmentar-ne la popularitat a tra-
vés d’anuncis, alguns profusament il·lustrats, que ana-
ven acompanyats de les anomenades «màximes de 
l’home elegant» (una dotzena de cites literàries de 
grans escriptors i poetes francesos d’entre els segles 
XV i XIX que apareixien setmanalment als periòdics 
Alt Empordà i Empordà Federal de Figueres i tenien 
com a denominador comú la moda). Amb l’objectiu de 
potenciar la capacitat comercial, llogà a l’Ajuntament 
de Figueres les columnes dels llums elèctrics per pen-
jar els anuncis durant «cinc anys i per la quantitat de 
330 pessetes» i convertí les vitrines dels magatzems 
Puig París en un aparador cultural del moment on s’ex-
posaven tot tipus de manifestacions artístiques.18

Paral·lelament a la promoció del negoci, la capaci-
tat econòmica de la família s’evidenciava en la prolífi-
ca activitat com a mecenes i en la seva relació amb els 
cercles benestants de la comarca. Una situació aco-
modada que li va permetre ser un «apassionat per la 
bellesa», adquirir peces d’art i recórrer Europa i Espa-
nya «en romiatge de sensacions artístiques».19

La mort del seu pare, Josep Puig París, el 3 de juny 
de 1921 amb vuitanta-un anys el va convertir en un 
propietari remarcable. Les necrològiques coincideixen 
en afirmar que el pare era «tota una institució»,20 sin-
tetitzava l’esperit de la menestralia local i «havia dedi-

17 CABRUJA AUGUET, Agustí. Homes de la meva terra. Girona: 
Diputació de Girona, 2002, p. 191.

18 «Notes municipals», a Empordà Federal [Figueres], núm. 230 
(7 d’agost de 1915), p. 3.

19 DESCLOT, Joan. «De l’Empordá. Els seus homes i les seves 
coses. Puig Pujades», a El Autonomista [Girona], núm. 5.613 
(21 de juliol de 1917), p. 1.

20 «Don Josep Puig París», a Empordà Federal [Figueres], núm. 
541 (4 de juny de 1921), p. 3.
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Figueres, 11 d’abril de 1908

Portada del primer

exemplar del setmanari

Empordà.
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cat la seva vida al treball constant, fent un nom remar-
cable en l’activitat industrial de la ciutat».21

Amb l’òbit del pare, Josep Puig Pujades, amb tren-
ta-vuit anys, es convertí en propietari de sis cases i una 
horta a Figueres, tres finques a Portbou, quatre prés-
tecs i el negoci familiar dels magatzems Puig París. Els 
béns immobles estaven valorats en 105.266 pessetes i 
els crèdits hipotecaris pujaven a 15.000 pessetes. 

renovador de les bases republicanes i catalanistes 

El 1906 fou un any d’importants canvis polítics, de 
presa de consciència del catalanisme d’esquerres i de 
l’aliança de les forces que pretenien aconseguir rei-
vindicacions des de Catalunya, també per a la intel-
lectualitat política i cultural figuerenca. Es gestà una 
nova cultura política legitimada en el passat històric 
republicà i federal que, en l’àmbit local, prendria la 
Festa de la Bellesa del 5 de maig de 1906 com a refe-
rent i data simbòlica de l’inici d’aquest renaixement. 

El jove de vint-i-tres anys amb inquietuds literàri-
es, Josep Puig Pujades, encapçalà la comissió que or-
ganitzà el certamen literari i musical. La celebració 
fou concebuda per Puig Pujades com una fita ja que 
considerava que a diferència de la majoria d’indrets 
de Catalunya, la cultura empordanesa no tenia encara 
«aquest floreixement de la literatura» i «restava enso-
nyada en l’ombra de l’indiferencia, sorda als bategs de 
vida esplendorosa que fa xexanta anys s’espandeix per 
totes les encontrades de Catalunya».22

Sota aquests supòsits, fou el principal promotor 
d’un certamen que comptà amb un jurat literari for-
mat per figures de primer ordre: el poeta Joan Mara-
gall, que en fou el president; l’escriptor empordanès 
Josep Pous i Pagès, que exercí les tasques de secreta-
ri literari, i el dramaturg Ignasi Iglésias, que s’encarre-
gà de pronunciar el discurs de cloenda. 

21 «Obituari», a Alt Empordà [Figueres], núm. 219 (4 de juny de 
1921), p. 5.

22 PUIG PUJADES, Josep. «Discurs del President de la Comissió 
Organisadora», a Festa de la Bellesa. Concurs Artístic Català. 
Figueres: Ajuntament de Figueres, 1906, p. 29.

Maragall en el seu discurs memorable dirigit «Als 
empordanesos» reivindicà que l’Empordà era el cap-
çal de la pàtria i el mirall de Catalunya, l’elogià ufano-
sament i sentencià: «terra de la llibertat és el que jo en 
diria de l’Empordà per a fer-ne tot l’elogi en una sola 
paraula».23 Fou un punt d’inflexió en la construcció del 
mite literari de l’Empordà i com ha remarcat Jaume 
Guillamet aconseguí que Catalunya fixés «la seva aten-
ció en la comarca escollida».24

Tot i que Maragall expressà hiperbòlicament la fas-
cinació que sentia per l’Empordà, a partir d’aquest 
moment la comarca no només fou sinònim d’idearis 
republicans, federals i amor per la llibertat sinó que 
aquests conceptes assoliren una dimensió mitificada. 
El poeta de la paraula viva recuperà, uns anys després, 
la importància de la comarca en l’imaginari col·lectiu i 
afirmà el 19 de desembre de 1909 que «si tot Catalu-
nya se perdés, però restés l’Empordà, Catalunya po-
dria tornar a ésser un dia o altre més gran i més forta 
que mai hagués estat; i que si pel contrari, de tot Ca-
talunya sols l’Empordà es perdés, la pàtria ja no fóra 
ella mateixa».25 La responsabilitat de la comarca en la 
creació d’una idea de país era elevadíssima en un mo-
ment de construcció de l’esquerra catalanista. 

La presència d’aquesta nòmina d’intel·lectuals en 
el desvetllament cultural i la significació simbòlica 
que Maragall atorgà a la comarca és un doble factor, 
doncs, que ens permet considerar la Festa de la Be-
llesa com un acte fundacional d’aquesta nova cultura 
política empordanesa que se sentia hereva dels prin-
cipis republicans i federals i tenia un gran interès per 
la cultura cívica. El certamen era una oportunitat que 
promovia el mateix Josep Puig Pujades per regene-
rar l’ànima cultural empordanesa però també una op-
ció real per connectar aquesta tradició amb els nous 

23 MARAGALL, Joan. «Discurs del President del Jurat Literari», 
a Festa de la Bellesa. Concurs Artístic Català. Figueres: Ajun-
tament de Figueres, p. 37.

24 GUILLAMET LLOVERAS, Jaume. «L’Empordà que neix amb 
Dalí», a PLAYÀ MASET, Josep [coord.] El país de Dalí. Figue-
res: Ajuntament de Figueres i Consorci del Museu de l’Em-
pordà, 2004, p. 58.

25 MARAGALL, Joan. «Per l’Empordà», a Obres Completes. Vol. 
1. Barcelona: Editorial Selecta, 1981, p. 748-749.
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corrents de l’època i esdevenir un punt de confluèn-
cia de literats d’arreu. En aquest sentit, es pot con-
siderar també com una plataforma que Puig Pujades 
utilitzà per estrènyer vincles amb les personalitats li-
teràries del moment. Fou en aquest concurs artístic, 
per exemple, que l’autor figuerenc conegué l’escriptor 
gironí Carles Rahola i, probablement, fou en aquesta 
ocasió que afermà els vincles tant amb el mateix Ma-
ragall com amb Iglésias.

A finals d’aquest any, es gestà el corrent més es-
querrà del catalanisme que fundà una nova entitat 
política, amb seu a Barcelona, la qual, per primera 
vegada, combinava les exigències socials amb les na-
cionals: el Centre Nacionalista Republicà. El nou par-
tit, sorgit dels republicans que s’havien escindit de la 
Lliga Regionalista dos anys abans, es proposà «la con-
secució de l’autonomia de Catalunya dins de l’Estat 
espanyol i la propagació dels ideals de la democràcia 
republicana».26 Aquest nucli es dotà d’un portaveu, El 
Poble Català, que en aquest moment passà de setma-
nari a diari i intentà actuar com a contrapunt de La Veu 
de Catalunya, el periòdic vinculat a la Lliga.

A Figueres s’intentà organitzar sense èxit un grup 
que aglutinés els ideals catalanistes i republicans, 
malgrat «los activos trabajos para construir una en-
tidad política con el título de “Centre Nacionalis-
ta Republicá”».27 S’aconseguí, però, la fundació d’un 
Apleg Nacionalista Republicà, que presentà els seus 
estatuts al Govern Civil i celebrà una reunió de socis i 
simpatitzants, el 14 d’abril de 1908, en la redacció del 
recentment aparegut setmanari Empordà, per consti-
tuir-lo definitivament.

El director, Josep Baró, i alguns col·laboradors com 
ara Joaquim Salvatella formaven part de la mateixa 
generació que Puig Pujades. Un coreligionari, Joan 
Desclot, confirmava anys més tard la seva implicació 
i qualificava des de L’Autonomista de Girona que el 
grup estava format per: 

26 IZQUIERDO, Santiago. República i autonomia: el difícil arre-
lament del catalanisme d’esquerres (1904-1931). Catarroja: 
Afers, 2006, p. 99

27 «Noticias», a La Lucha [Girona], núm. 9.360 (21 de gener de 
1908), p. 2.

«En Puig, amb En Presas, amb en Ramis, amb En 
Baró, amb altres selectes abnegats, mantenía el galla-
ret d’aquell catalanisme heróic que era com una flor 
exótica en aquestes terres de rutina i de canibalisme 
polític. El moviment solidari va incorporar-lo al federa-
lisme empordanés i en ell ha seguit aportant-hi la seva 
cultura i els seus entusiasmes».28

Probablement, de l’article del primer número titulat 
«Panneaux. Substantiu sense adjectiu» signat per Pu-
vis —un pseudònim que utilitzarà de manera recorrent 
amb posterioritat— pot ser-ne l’autor. En aquest text, 
s’intueix el desig de participar més activament en po-
lítica i marcar la direcció que l’Apleg ha de prendre en 
un futur immediat: 

«Perqué la nostra comarca sigui ella mateixa, ben 
conscienta de sos drets i deures. Volem fer ciutadans 
lliures, capaços d’accionar per son compte... Lluitarem 
per qu’el moviment nacionalista pletóric de vida, qu’ar-
reu inonda les comarques Catalanes, vingui a fructificar 
a casa nostra... La tasca es llarga... lluitarem!».29

La temptativa de consolidar un Centre Nacionalis-
ta Republicà amb un portaveu propi s’estroncà el juli-
ol de 1908 quan Baró fou condemnat per un article en 
un consell de guerra a tres anys i un dia de presó mili-
tar correccional, però gràcies a un indult especial que-
dà en llibertat.

L’interès de Puig Pujades per la política s’intensifi-
cà aquests anys motivat també pels lligams familiars. 
El 2 de març de 1907 es casà amb Adela Carbona Bus-
quets, filla de l’advocat Joan Carbona Molins. Ell tenia 
vint-i-tres anys i ella, definida com «una de les senyo-
retes més boniques, més intel·ligents i distingides» de 
la ciutat, en tenia dos menys.30

28 DESCLOT, Joan. «De l’Empordá. Els seus homes i les seves 
coses. Puig Pujades», a El Autonomista [Girona], núm. 5.613 
(21 de juliol de 1917), p. 1.

29 «An els Empordanesos», a Empordà [Figueres], núm. 1 (11 
d’abril de 1908), p. 3.

30 TEIXIDOR ELIES, Pere. Figueres anecdòtica: segle XX. Figue-
res: Ajuntament de Figueres, 1978, p. 371.
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El sogre, Joan Carbona Molins era el degà del Col-
legi d’advocats del districte de Figueres i havia fun-
dat, el 14 d’abril de 1887, el periòdic republicà La Evo-
lución. L’advocat Carbona freqüentava les tertúlies, li 
agradava la conversa i la discussió política, activitats a 
les quals feia gala de la seva ironia. 

Gairebé dos anys després del casament de Josep 
Puig Pujades i Adela Carbona Busquets, el sogre fou 
elegit alcalde en les eleccions municipals del maig de 
1909 per la llista republicana federal. Puig Pujades 
s’implicà en el nomenament del sogre, donà suport al 
manifest conjunt que signaren els republicans i gaire-
bé paral·lelament inicià les seves col·laboracions com 
a crític teatral a El Ampurdanés de Figueres entre el 
maig i el juny d’aquell any. Les set cròniques localitza-
des en la col·lecció incompleta que es conserva, estan 
escrites en llengua catalana i signades amb el pseudò-
nim Puvis. Es tracta de cròniques artístiques i teatrals 
però en els textos hi ha implícita també la crítica al de-
sinterès cultural de la ciutat i, com una continuïtat a 
les reivindicacions de la Festa de la Bellesa, exposava 
les bases del que ell considerava necessari per «cultu-
ralitzar» el poble: 

«Cuan se presencien espectacles com el del dissapte 
en qu’el teatre romanía desert, tot y fer-shi una de les 
mellors obres del teatre modern, un sent mes que mai 
la necesitat de conreuar la cultura del nostre poble, fun-
dant societats que com á unica missió tinguessin la de 
fer coneixre el moviment intelectual del mon, comen-
tant-lo, difundint-lo gratuïtament, ó al menys valdria la 
pena que la gent que reconegui la justicia de les nos-
tres paraules, fes sentir la seva influencia en les socie-
tats ja constituides».31

L’espai creat històricament a l’entorn del periòdic El 
Ampurdanés va perdent pes a favor d’uns joves que 
veuen el republicanisme federal de caràcter catalanis-
ta com una alternativa a unes formes polítiques que 
asseguraven que havien quedat obsoletes.

31 «Teatre Principal», a El Ampurdanés [Figueres], núm. 1.672 (6 
de juny de 1909), p. 2.

El pas definitiu s’explica per l’interès de participar 
en aquesta renovació catalanista. Ho evidencia que 
col·laborés, entre el gener de 1910 i almenys fins el 
maig de 1913, amb el diari barceloní El Poble Català, 
que s’havia marcat l’objectiu de vertebrar una propos-
ta alternativa al republicanisme radical i al catalanisme 
més conservador.

Quan Puig Pujades començà les seves col·laboracions, 
feia pocs mesos que l’advocat i escriptor empordanès 
Pere Coromines n’havia assumit la direcció. El Poble 
Català es consolidà com una via d’expressió del cata-
lanisme d’esquerres i, en aquest context, Puig Pujades 
inicià la seva tasca com a corresponsal en una secció 
titulada «Desde Figueres» des de la qual donava no-
tícies de la vida ciutadana. Hi publicà, almenys, unes 
trenta cròniques amb els pseudònims Velivole i Jordi 
Erin, a les quals prenia un to reivindicatiu, per exem-
ple, a l’hora de referir-se a l’acusat centralisme del go-
vern espanyol que havia obligat a Figueres a tenir una 
presó. 

unes noves sigles i un nou òrgan

d’expressió propi: uFnr i empordà Federal32

Els fets de la Setmana Tràgica afectaren greument 
el moviment catalanista i accentuaren les diferènci-
es entre els membres de la Solidaritat Catalana fins 
al punt que la crisi interna portà les esquerres a crear, 
l’abril de 1910, una nova formació. La fusió dels catala-
nistes republicans, els federals i els republicans de la 
Unió Republicana en un únic partit republicà català, la 
Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR), supo-
sà una fórmula per superar antagonismes, unir esfor-
ços i donar veu a l’ampli i variat estol de seguidors. El 
projecte polític es concretà a Figueres en un partit lo-
cal que es constituí en pocs dies i del qual Puig Puja-
des en fou un dels promotors.

En aquests moments, tenia vint-i-set anys, es defi-
nia com a profundament republicà i federal, seguia els 

32 Vegeu: TEIXIDOR COLOMER, Anna. Amb la República al cap 
i Catalunya al cor. Empordà Federal (1911-1938). Figueres: 
Ajuntament de Figueres, 2011.
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Figueres,

9 de setembre de 1911

Un dels primers exemplars

d’Empordà Federal.

BC
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principis pimargallians i se sentia atret per aquest in-
cipient catalanisme. De fet, en les col·laboracions lite-
ràries i periodístiques s’havia expressat habitualment 
en llengua catalana. La possibilitat de formar part 
d’aquests projectes periodístics, amb l’al·licient afegit 
de ser el que havia d’aglutinar les seves idees i aspi-
racions, el motivava, perquè la Restauració monàrqui-
ca i l’auge de la Lliga Regionalista implicaven, de mo-
ment, la marginació política dels republicans federals 
en l’àmbit general.

Coneixedor de la importància de combatre les al-
tres forces polítiques, però també, i sobretot, de la ne-
cessitat d’articular, consolidar i estendre la seva ideo-
logia, decidí crear una publicació pròpia que havia de 
complir una funció eminentment doctrinal. En el cas 
de Figueres, la nova orientació catalanista del republi-
canisme federal històric es materialitzà en el periòdic 
Empordà Federal, aparegut el dissabte 8 d’abril de 1911 
com a setmanari local de la UFNR.

El periòdic sorgí en el si del Centre Federalista Em-
pordanès, entitat hereva de la tradició vuitcentista, 
que representava l’associacionisme polític de caràcter 
republicà i federal. La majoria dels redactors formaven 
part dels sectors comercials però Puig Pujades era, en 
aquest moment, el major contribuent d’entre tots ells.

Es tractava, doncs, d’un grup heterogeni tant per 
l’edat com per la formació acadèmica que, tanmateix, 
presentaven diversos trets en comú: d’una banda, no 
se sentien identificats per cap de les entitats que hi 
havia en aquest moment a la ciutat; d’altra banda, con-
sideraven que el règim de la Restauració havia conduït 
als catalanistes com ells a la resignació davant de tot 
canvi polític:

«No ens atreien les activitats del Sport Figuerense a 
l’entorn de les taules de paño verde, llavors en plé de-
senrotllament, ni les vetllades literario-musicales que 
en aquella época xiroia s’estilaven molt en el Casino 
Menestral, ni les representacions dramàtiques i altres 
excessos a que es llençaven els de l’Apolo forcejant en-
debades amb les ces i as castellanes.

Al Centre Federal, no hi podiem anar si no voliem 
barallar-nos amb els que trobaven natural la disfressa 
d’uniforme que ens venia imposada en tots els ordres 

com a conseqüència de l’unitat política i administrati-
va dels reis absoluts. Menys encara podíem avenir-nos 
amb la gent d’extrema dreta del Centre Catalanista 
atrafegada amb el tresillo o la manilla. Alhora que ens 
sentiem indignats en veure l’inconsciència dels catalans 
resignats a una degeneradora assimilació, portàvem 
també dintre l’ànima les ànsies liberals de l’Empordà; i 
de les dues tendències amb que ja llavors es manifesta-
va el reviscolament de l’esperit de Catalunya ens atreia 
resoltament la dels homes de l’Avenç».33

Fruit dels debats esdevinguts en les tertúlies cele-
brades a la rebotiga dels negocis o al Centre Republi-
cà, aquest grup inicial gestat a partir dels principis re-
publicans i federals tenia un funcionament assembleari 
per mitjà del qual es prenien les decisions per majoria. 
Això podria explicar que, en aquell moment, el «perió-
dic per no tenir, no té ni propietat, i sols als efectes de 
la llei, té Director. Nostres plomes se mouen ben lliu-
rement i podem parlar sempre de tot amb claredat».34 
Tot i que inicialment el grup no estava liderat per cap 
dels rectadors, sí que podem afirmar que Puig Puja-
des adquirí progressivament un paper remarcable. La 
premsa coetània afirmava que era el «mecenas»35 del 
periòdic i s’hi referia com a «l’espiritual redactor».36 Al-
guns coreligionaris, com el farmacèutic Joaquim Cusí, 
assegurava que era un dels joves més apassionats en 
emfasitzar els anhels intel·lectuals:

«Amarat d’entusiasme i ungit d’emoció: i, entre el 
grup que s’havia format a la meva farmàcia del carrer 
Ample, ell excel·lia, aixecant el to de les converses, por-
tant assumptes nous per comentar i per discutir, par-
lant amb coneixement i amb amor, de pintura, de li-
teratura, d’art i de mil temes sempre interessants, els 

33 BARÓ, Josep. «Del somni a la realitat», a Empordà Federal 
[Figueres], núm. 737 (13 de juny de 1931), p. 3.

34 «Del registre fiscal», a Empordà Federal [Figueres], núm. 38 
(16 de desembre de 1911), p. 1.

35 «Crónica de Figueras» a «Generales», a El Norte [Girona], 
núm. 1. 443 (27 de setembre de 1914), p. 2.

36 «Ecos», a El Poble Català [Barcelona], núm. 3.027 (28 de juny 
de 1913), p. 1.
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Figueres, 1912

D’esquerra a dreta, dempeus, el cos de redacció d’Empordà Federal: Ramon Canet (llibreter),

Frederic Campà (ordinari, que el 1936 fou cap de la policia municipal), Rafel Ramis (mestre),

Josep Puig Pujades (botiguer i sastre), Francesc Batet (llibreter), Marià Pujulà (sastre) i Josep Baró

(oficial major de l’Ajuntament), reunits amb motiu de la visita dels il·lustres escriptors catalans

—asseguts d’esquerra a dreta—, Josep Pous i Pagès, Ignasi Iglésias i Ignasi Ribera i Rovira.

CJMBV
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quals la seva paraula tornava càlids i vivents. D’això ja 
fa més de trenta anys! En aquella època, les frisances 
dels intel·lectuals catalans per a formar una Catalunya 
plena i conscient havien fet ja una atmosfera propícia al 
desenvolupament de les idees noves: les joventuts co-
mençaven a deixondir-se, i els aires de provincialisme 
que durant segles havien atuït en el nostre Empordà la 
personalitat comarcal en ell tan acusada es debatien en 
les seves hores de decrepitud».37

Cusí no només es referia a l’ascendència que Puig 
Pujades assolí entre els seus coreligionaris sinó tam-
bé a la capacitat per capitalitzar una herència ideo-
lògica comuna: «sabé copsar les aspiracions que su-
raven, subtils encara, en l’atmosfera de Catalunya, i 
se les assimilà i en fou un franc i conscient paladí».38 
Un altre redactor, Francesc Batet, el definí com l’es-
cultor que havia modelat l’obra: «d’aquell bloc de pe-
dra dura, Puig Pujades —l’escultor— n’ha fet una bella 
imatge; Empordà Federal ha estat el martell del qual 
se n’ha servit per modelar-la».39 Juntament amb ell, el 
redactor hi situava Francesc Canet, a qui considerava 
«l’obrer diligent i abnegat» de l’empresa periodística.40

Tant les consideracions dels companys de redacció 
i de partit com el tipus de tasques assignades, a més 
d’una prolífica producció, ens permetrien apuntar que 
Puig Pujades fou el membre del grup que exercí una 
major influència. 

La incidència del seu pensament fou rellevant per-
què el republicanisme empordanès visqué un moment 
de canvis profunds. Ell havia entrat en contacte direc-
te amb el catalanisme a través de les estades a Barce-
lona i els cercles d’intel·lectuals catalans a París. Les 
col·laboracions a la revista Joventut o la fundació del 
Centre Català a la capital francesa li donaren un conei-
xement i uns contactes personals que, probablement, 
la resta de joves no tenien. A això hi hem d’afegir les 

37 CUSÍ, J. «Records i actualitats», a Empordà Federal [Figue-
res], núm. 941 (11 d’abril de 1936), p. 3.

38 Ibídem

39 BATET OLIVET, Francesc. «Al servei d’un ideal», a Empordà 
Federal [Figueres], núm. 941 (11 d’abril de 1936), p. 7.

40 Ibídem

inquietuds intel·lectuals i l’alineació amb el catalanis-
me que es traduí, per exemple, en l’interès per la llen-
gua catalana com a vehicle d’expressió. Aquestes cir-
cumstàncies expliquen que la intenció inicial del grup 
fos reconvertir la capçalera del vell El Ampurdanés en 
L’Empordanès. Una pretensió que quedà estroncada 
per la negativa del propietari i editor del periòdic, Jo-
sep Rubaudonadeu, figuerenc de bona posició econò-
mica i remarcable mecenes cultural, que havia exercit 
càrrecs rellevants durant la Primera República. 

En aquell moment el republicanisme federal figue-
renc es dirigia des del Centro Federalista Ampurdanés 
i el seu òrgan d’expressió era El Ampurdanés, fundat el 
1861; es tractava d’un periòdic que, escrit gairebé ínte-
grament en castellà, recollia la tradició republicana fe-
deral desenvolupada a l’Empordà al llarg del segle XIX. 
Els impulsors del nou projecte periodístic considera-
ven que la vella capçalera d’El Ampurdanés, malgrat el 
seu indubtable federalisme, propugnava un excés d’es-
panyolisme, s’havia quedat obsoleta i necessitava una 
nova embranzida, ara catalanista. La intenció del grup 
era, doncs, catalanitzar el «vell» federalisme empor-
danès sense menysprear els principis ideològics dels 
prohoms que durant el segle XIX havien fet de l’Em-
pordà un feu del republicanisme. Es tractava d’una ac-
tualització en tota regla del republicanisme federal, el 
qual estava vivint una profunda renovació ideològica 
encapçalada per Puig Pujades juntament amb aquest 
grup que tenia un fort sentiment catalanista i se sen-
tia ferm seguidor de la UFNR. L’edició d’un setmanari 
en català era un pas important per consolidar la inci-
dència social del catalanisme i aconseguir-ne la poli-
tització, i deixar enrere altres portaveus amb una ori-
entació propera, però escrits en castellà. El periòdic 
va esdevenir una plataforma de difusió del pensament 
catalanista, modernitzador, que volia abastar tots els 
àmbits possibles, des dels literarioculturals fins als po-
liticoideològics o socioeconòmics.

En el programa, basat en l’autonomisme, hi coexis-
tien les idees de sectors liberals burgesos i d’altres 
d’obreristes que el periòdic volia aglutinar. Per una 
banda, recollia l’herència del vell republicanisme fe-
deral dels homes de la Primera República i, per altra 
banda, difonia els plantejaments del catalanisme d’es-
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querres, minoritari encara en aquells moments, però 
que en els anys de la Segona República havia d’esde-
venir majoritari.

La creació del periòdic, tan sols mig any abans de 
la convocatòria d’eleccions municipals, havia de con-
tribuir decisivament a reafirmar el paper que la UFNR 
assumia en l’escena política, «lliure de compromisos 
de carácter mercantil» i essent un «ferm baluart de les 
idees republicanes i federals».41

En aquests primers anys de la UFNR i del seu òr-
gan d’expressió, Puig Pujades es mantenia en segona 
línia política encara que s’afegia a tots els manifestos 
que publicava la formació. Foren anys de gran activi-
tat intel·lectual, de construcció d’un discurs politicocul-
tural però sense participar com a candidat en cap llis-
ta electoral perquè afirmava que «la política local mai 
m’ha donat il·lusions, mai he tingut confiança en ella».42

A mitjan 1912, el republicanisme catalanista estava 
patint una profunda desorientació: la Solidaritat Ca-
talana havia deixat d’existir i el projecte de la Manco-
munitat no veié la llum, de moment. Paral·lelament, les 
tendències del republicanisme local estaven enfronta-
des entre aquells que consideraven que havia de ser 
catalanista i els que ho rebutjaven. Els que, com Puig 
Pujades, apreciaven el llegat dels vells federals però 
creien que el republicanisme local havia de passar per 
una regeneració, ho expressaven clarament en l’òrgan 
del qual s’havien dotat, Empordà Federal, i retreien 
l’actuació federal dels darrers anys. Asseguraven que 
els vells republicans s’havien «limitat durant més de 
trenta anys “a guanyar eleccions convertint en finali-
tat” i, lo que no deu esser mes qu’un medi per afermar 
obres culturals».43 Puig Pujades criticava que el partit 
federal de Figueres «pletóric d’éxits electorals» no ha-
gués dedicat esforços a crear 

41 «Un any de vida», a Empordà Federal [Figueres], núm. 54 (6 
d’abril de 1912), p. 1.

42 VELIVOLE. «Comentant uns comentaris» a “Cròniques arbi-
tràries”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 70 (20 de juliol 
de 1912), p. 1-2.

43 VELIVOLE. «Pessimisme i optimisme» a “Cròniques arbitrà-
ries”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 68 (6 de juliol de 
1912), p. 1-2.

«escoles ni dispensaris, no ha organisat cursos ni 
conferencies... en una paraula, no ha sembrat llevor per-
que aparagués una generació fortament armada per les 
evolucions intelectuals i polítiques de la vida...».44 

Puig Pujades prengué consciència de l’oposició en-
tre un vell republicanisme federal, fins i tot espanyo-
lista, enfront d’un nou republicanisme catalanista. Així 
mateix, també rebutjà el conservadorisme de la Lli-
ga Regionalista i apostà clarament pels tres princi-
pis fonamentals del partit: «república, nacionalisme i 
federació».45 En cap cas volia renunciar a la tradició 
però s’adonava que era necessària una renovació que 
passava necessàriament per crear un model de «ciutat 
futura» que englobés el formar i educar el ciutadà per 
completar l’obra dels vells federals, «fent cultura» i for-
mant les multituds amb l’objectiu de bastir el projecte 
polític de la UFNR:

«Nosaltres voldríem al nostre poble capacitat per 
resoldre tota mena de problemes económics i polítics 
voldríem veurel armat per les lluites socials, creant so-
corros mútuus i dispensaris; voldríem veure curulls els 
nostres centres per rengleres de llibres continuament 
fullejats per dignes ciutadants enlloc de veurels, com 
avui, capficats en les taules de jog i en els billars; vol-
dríem veure bandejats dels nostres casals polítics, els 
licors i les begudes esperituoses que per conte d’enlai-
rar l’esperit, atueixen als treballadors, fent-lis crear fills 
débils, nosaltres desitjariem evitar-nos la vergonya de 
mentir an els hostes que venen a visitar-nos, com passá 
quant la vinguda d’en Pau Iglesias, que no trobá en les 
nostres democracies les mostres de cultura qu’es tro-
ben entre’ls obrers madrilenys».46

La constatació que no s’estava treballant prou per 
activar les manifestacions culturals i per educar el po-

44 Ibídem

45 «El mitinc de defensa republicana. Grandiós éxit», a Empordà 
Federal [Figueres], núm. 156 (7 de març de 1914), p. 2.

46 VELIVOLE. «Comentant uns comentaris» a “Cròniques arbi-
tràries”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 70 (20 de juliol 
de 1912), p. 1-2.
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ble era una vella reivindicació que ja havia aflorat du-
rant la celebració de la Festa de la Bellesa. Ara aquesta 
percepció s’aguditzava i es manifestava de nou públi-
cament però amb el rerefons d’unes marcades diver-
gències internes del partit en l’àmbit local que abocà 
els federals figuerencs a una crisi que culminà a mig 
febrer de 1913 amb la seva escissió: d’una banda, «els 
del carrer Lasauca», els vells federals històrics i, a la 
llarga, aliats amb els lerrouxistes; de l’altra, «els del 
carrer de la Presó», els federals catalanistes que aca-
barien creant el Centre d’Unió Federal. 

En els manifestos que seguiren a la creació del cen-
tre i del periòdic s’hi repetí la idea que calia bastir l’edi-
fici republicà federal d’una obra cultural que eduqués 
la ciutadania i fomentés el coneixement. Per aconse-
guir-ho, es proposaren treballar amb la intenció d’or-
ganitzar activitats que fomentessin la lectura i el conei-
xement a través de conferències polítiques i culturals, 
sota una màxima netament republicana: «debém pre-
ferir deu ciutadans conscients i convençuts que no pas 
deu mil fanátics…».47

La confrontació que es vivia en l’àmbit local també 
tenia una traducció en la política catalana. La unió dels 
tres partits que constituïren la UFNR fou extremada-
ment fràgil i l’embranzida inicial es va diluir per la man-
ca d’entesa en l’acció política i en «factors interns i de 
tipus estructural, molts dels quals ja s’havien manifes-
tat al si del CNR entre el 1906 i el 1909».48

La forta crisi que patia la UFNR potser féu deci-
dir Puig Pujades a participar activament en la reno-
vació de la junta de Figueres, reorganitzar les bases 
d’aquest partit i encarar el projecte que ell havia co-
mençat a pensar des de les cròniques escrites a Em-
pordà Federal. El gener de 1915 fou escollit president 
prenent el relleu al seu sogre Joan Carbona. L’any se-
güent fou nomenat membre de la comissió permanent 
de la Junta Comarcal de la UFNR, un càrrec que va 
mantenir almenys fins el 1921, moment en què fou ele-
git president en substitució de Martí Carreras.

47 Ibídem

48 IZQUIERDO BALLESTEROS, Santiago. República i ..., op. cit., 
p. 132.

L’entrada de Puig Pujades en la política s’ha d’en-
tendre com una fórmula per superar la desorientació 
que hi havia en el partit i canalitzar l’ideari en les elec-
cions següents. A l’inici de 1914, havia elogiat el can-
didat a les eleccions legislatives, Joaquim Salvatella, 
que havia aconseguit uns anys abans l’indult pel direc-
tor del periòdic Empordà, Josep Baró. A propòsit del 
diputat a Corts, escrigué un elogiós article en què s’hi 
evidenciava la gran admiració que sentia per ell, que 
s’havia posicionat en contra de la Llei de jurisdiccions 
i de les lleis «opresores qu’amordassen les llengües i 
plomes catalanes».49 Els elogis, però, s’estroncaren 
l’abril de 1916 quan una nova crisi de la UFNR culmi-
nà amb la derrota a les eleccions a Corts que impedí 
a Joaquim Salvatella revalidar l’acta de diputat. Un full 
publicat el 10 d’abril de 1916 a Figueres, en forma de 
necrològica, ironitzava sobre el moment crític pel qual 
estaven passant els republicans catalanistes que en-
capçalava Puig Pujades. La derrota electoral no com-
portà només la pèrdua de l’acta de diputat, sinó que 
el mateix Joaquim Salvatella, que havia representat 
el districte de Figueres durant catorze anys, es donà 
de baixa del partit per entrar a les files dels dinàstics 
de Romanones. Aquesta deserció causà una profunda 
decepció entre les files del partit i s’arribà a identificar 
no només com una traïció de Salvatella, sinó també 
com un indici del debilitament de l’ideari: «Fa temps 
que a Figueres, a Catalunya, arreu d’Espanya, se sent 
un afebliment de l’ideal republicá. Les darreres elecci-
ons ne son una bona mostra».50

La deserció de Salvatella suposà, doncs, una deso-
rientació creixent del republicanisme catalanista en un 
context en què la força majoritària a Catalunya, la Lliga 
Regionalista, encapçalava el projecte de la Mancomu-
nitat. La deserció fou pels republicans federals però, 
sobretot, per a Puig Pujades —que havia elogiat fervo-
rosament Salvatella i l’havia proclamat candidat incon-
testable—, una desfeta moral. 

49 PUIG PUJADAS, J. «Entre l’odi i l’amor», a Empordà Federal 
[Figueres], s/núm. (26 de febrer de 1914), p. 2.

50 REDACCIÓ, La. «Som allí ont èrem», a Empordà Federal [Fi-
gueres], núm. 276 (10 de juny de 1916), p. 1-2.
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Gairebé liquidada la UFNR, encara amb la deserció 

de Salvatella recent i davant les eleccions provincials 
de 1917, el grup de Puig Pujades optà per integrar-se 
a una nova formació política, el Partit Republicà Cata-
là (PRC), encapçalat per Marcel·lí Domingo, Francesc 
Layret i Lluís Companys, que pretenia transformar l’es-
tructura i el discurs del republicanisme català i superar 
l’hegemonia electoral i ideològica de la Lliga dins els 
rengles catalanistes. 

El maig de 1917, els impulsors del PRC organitzaren 
un primer míting a Figueres i el 26 de gener de 1918 la 
UFNR local anuncià la seva adhesió a aquesta forma-
ció política, «pero mantinguent el seu nom i organit-
zació actuals i la plena independencia en tot lo que’s 
refereix a la seva vida local i comarcal, com l’elecció 
de candidats, etc».51 En l’adhesió, nomenaven també el 
seu candidat, el doctor August Pi i Sunyer, nét per lí-
nia materna de l’exministre empordanès de la Primera 
República, Francesc Sunyer i Capdevila. Puig Pujades 
fou presentat pels membres d’aquesta coalició com 
un «de los hombres más cultos y más significados del 
republicanismo figuerense».52 Durant aquest procés, 
fou l’interlocutor que en nom del partit s’encarregà de 
les negociacions entre la UFNR i el PRC però aques-
ta aposta estratègica quedà truncada per la relació 
existent entre el PRR de Lerroux i el PRC, embrancats 
en una coalició d’esquerres que liderava el primer. En 
l’àmbit local, formar-ne part suposava incorporar dins 
un mateix bloc electoral tant el grup d’Empordà Fede-
ral com els sectors republicans federals i radicals que 
des d’inicis de la dècada s’havien mostrat hostils als 
primers. Foren, doncs, els enfrontaments que des de 
feia anys dividien el republicanisme figuerenc els en-
carregats de dinamitar qualsevol possibilitat d’entesa 
i els que propiciaren finalment que es desfés l’acord 
a què s’havia arribat amb els impulsors del PRC. Tot i 
aquestes desavinences, Pi i Sunyer obtingué la victò-

51 «L’Unió Federal Nacionalista de l’Empordá», a Empordà Fe-
deral [Figueres], núm. 362 (19 de gener de 1918), p. 2.

52 «Assamblea de l’Unió Federal de l’Empordà. Adhesió al Partit 
Republicà Català. Proclamacio del candidat D. August Pi Su-
nyer», a Empordà Federal [Figueres], núm. 363 (26 de gener 
de 1918), p. 2.

Figueres, 6 d’abril de 1916

Full de mà anunciant un míting electoral

de la Coalició Republicana de la qual la UFNR en formava part.

Aquest fou un dels primers mítings en què Josep Puig Pujades

participà.

CAGN
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ria que revalidà en les següents eleccions de 1919. Un 
triomf electoral que mostrà que el republicanisme era 
una força política real amb una implantació arreu del 
territori:

«Mireu: agafeu un republicà de Lleida, l’Humbert Tor-
res, l’Alfred Pereña; recolliu el pensament d’un republi-
cà de Figueres, En Josep Baró o En Puig Pujades; reple-
gueu la conversa d’un de Tarragona, d’En Lloret, o del 
grup de l’antic “Foment” de Reus; pugeu per la costa i 
parleu amb els xicots de “Germanor” fins a arribar a Gi-
rona, davant d’En Carles Rahola —nomeno, en general, 
als escriptors, no pas als professionals dels càrrecs re-
presentatius,— i trobareu una coincidència d’opinió so-
bre qualsevol aconteixement».53

A les eleccions municipals de febrer de 1920, Puig 
Pujades fou un dels avaladors de la Coalició Federal-
Nacionalista formada pels membres de la UFNR (dei-
xaran d’utilitzar aquesta denominació per adoptar la 
d’Unió Federal) i la Lliga Nacionalista de l’Alt Empor-
dà, la qual havia quedat fora de l’Ajuntament el 1917 i, 
dos anys després, havia donat suport al candidat re-
publicà federal August Pi i Sunyer, enfrontat al can-
didat dinàstic de la Unión Monárquica Nacional. Les 
dues formacions compartien el catalanisme però el 
concebien des de posicions diferents i eren partidà-
ries de les grans reformes urbanístiques (la Rambla i 
el Parc Bosc, l’eixamplament de la xarxa de clavegue-
ram, la introducció de l’enllumenat elèctric i l’asfaltat-
ge dels carrers) i culturals (la projecció de la biblioteca 
pública) encara que la construcció d’aquestes infraes-
tructures fos a costa d’hipotecar les finances munici-
pals. La coalició suposà un front comú contra els radi-
cals lerrouxistes, que només eren partidaris d’algunes 
reformes, amb la premissa que aquestes no repercu-
tissin en la precària economia municipal.

El 8 de febrer de 1920 publicaren un fulletó extra-
ordinari, que compartiren entre Empordà Federal i Alt 
Empordà, en què exposaven el seu programa electoral 

53 PARADOX. «Una victòria republicana i un error», a La Cam-
pana de Gràcia [Barcelona], núm. 2.621 (12 de juliol de 1919), 
p. 2.

conjunt. El segon dels periòdics estava inicialment ad-
herit a la Lliga Regionalista i, posteriorment, fou l’òr-
gan del Centre Nacionalista de l’Empordà en una posi-
ció pròxima a Acció Catalana, el nou partit catalanista 
republicà sorgit d’una escissió de la Lliga Regionalis-
ta. Precisament, Puig Pujades havia col·laborat en el 
suplement del periòdic titulat Fulla Artística d’Alt Em-
pordà, amb almenys set articles de temàtica cultural 
entre el febrer de 1918 i el setembre de 1920. 

Les darreres eleccions municipals del període de la 
Restauració van tenir lloc el febrer de 1922, uns comi-
cis en què no es repetí la coalició catalanista i la can-
didatura de la UFNR es presentava sola enmig d’un 
ventall ampli de candidats d’ideologia majoritàriament 
republicana i amb el catalanisme com a segon punt de 
referència.

Decebut pels interessos interns que havien aflorat 
en l’elecció del diputat i, probablement, també per 
l’agressiva campanya dels republicans radicals a tra-
vés del portaveu local Libertad, Puig Pujades escrigué 
el maig de 1923 a Carles Rahola confessant-li la tris-
tor per les «baixeses humanes» de les quals havia es-
tat objecte: 

«creieu-me amic que aixo de les eleccions amb el 
tracte obligat de tota la podudura del cos electoral 
m’ha omplert l’ànima d’un fàstic invencible i com a con-
sequencia m’ha atuit. Mes, molt mes que la derrota ha 
sigut el contacte amb les baixeses humanes que me tè 
com entontit».54

Malgrat aquestes decepcions, mantingué contac-
tes intensos amb la resta de delegacions del territo-
ri per promoure una nova entitat política que es fundà 
l’agost de 1923 amb el nom de Partit Federal Naciona-
lista Republicà de les comarques gironines (PFNRcg) 
la qual, finalment, s’adherí al PRC. El projecte s’acabà 
concretant en un moment en què, «orfes de referents 
globals», els federals catalanistes de les comarques gi-
ronines s’aglutinaren gràcies a la coordinació del co-

54 AHCG. Fons de la correspondència de Carles Rahola. Carta 
de Josep Puig Pujades a Carles Rahola. 11 de maig de 1923. 
Registre 4041.
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Figueres, 6 de juny de 1918

Portada d’Empordà

Federal, retent homenatge

a Josep Puig Pujades

amb motiu de la recent

publicació de la seva

biografia sobre

Narcís Monturiol.

BC



JO
S

E
P

 P
U

IG
 P

U
JA

D
E

S

37

L
ÍD

E
R

 D
E

L
 R

E
P

U
B

L
IC

A
N

IS
M

E
 E

M
P

O
R

D
A

N
È

S

mitè comarcal de la UFNR del Baix Empordà i del Centre d’Unió Republi-
cana de Girona.55 La direcció del nou partit estava formada per prohoms 
històrics de la democràcia gironina i empordanesa (Salvador Albert, Ra-
mon Noguer, Josep Irla, Albert de Quintana, Miquel Santaló i Llorenç Bus-
quets) i el mateix Puig Pujades com a líder del districte de Figueres. Els 
promotors de la nova formació asseguraven que mai donarien suport ni a 
la monarquia espanyola ni tampoc a un règim republicà que «no recone-
gués a Catalunya el dret de governar-se a si mateixa», i afegien:

«Nosaltres volem l’implantació total i simultània, en son doble aspecte de 
intensitat i extensió de sobirania, de l’Estatut de l’Autonomia integral de Ca-
talunya [...] lluitarem per la constitució de l’Estat Català autònom, tot man-
tenint íntegrament, les reserves d’índole doctrinal fetes pel representant de 
les esquerres en confeccionar-se l’Estatut. I rebutjarem per deficient o inade-
quada, tota proposta fragmentària i de caràcter general dimanant del centra-
lisme uniformista».56

ideari i programa polític

La dècada que partí de la creació de la UFNR fins al cop d’estat del ge-
neral Primo de Rivera, fou per a Josep Puig Pujades, una etapa de gestació 
del que podem anomenar consciència programàtica.57 Amb aquest con-
cepte, definim el conjunt de les idees i posicionaments ideològics i polítics 
que podem seguir a través dels articles, dels discursos, de l’obra literària 
i de l’àmplia activitat associativa i cultural. Puig Pujades era un home que 
s’interessà de manera continuada per la «cosa pública», que concentrà les 
energies i l’activitat «per el progrés de la ciutat» en tots els sentits.58 Inici-
alment, des d’una posició intel·lectual, tot i que, també, milités a la UFNR, i 
des del 1915, d’una manera més directa, quan va assumir càrrecs en l’orga-
nigrama del partit, però sense responsabilitats de govern.

Per això, aquesta època la considerem un «temps d’assaig», de concep-
ció i d’exposició d’idees, una època «constructiva».59 Es tractava d’una eta-

55 «El Directori del Partit Republicá Federal Nacionalista de les comarques gironines, a 
opinió», a Empordà Federal [Figueres], núm. 659 (25 d’agost de 1923), p. 1.

56 Ibídem

57 FALGUERAS, Joan. «Transformacions urbanístiques i arquitectura», a SANTALÓ, Jau-
me [coord.] Figueres 1900-1936. Imatge i història de la Catalunya republicana. Figue-
res: Museu de l’Empordà, 1999, p. 42-61.

58 PUIG PUJADES. «Un ciutadà exemplar», a Empordà Federal [Figueres], núm. 475 (28 
de febrer de 1920), p. 2.

59 VELIVOLE. «Les fites de la vida nostra» a “Cròniques arbitràries”, a Empordà Federal 
[Figueres], núm. 108 (12 d’abril de 1912), p. 2.

Figueres, 6 de juny de 1918

Josep Puig Pujades vist per Lluís Bagaria.
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Figueres,

18 de desembre de 1920

Portada d’Empordà

Federal, que celebra

la reeleció

d’August Pi i Sunyer

com a diputat a Corts.
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pa que tenia com a fita projectar i construir les idees 
en què s’havia de basar el futur programa d’esquer-
res: «enlloc d’enderrocar devem lluitar» per aconseguir 
que Figueres fos «la capital espiritual de l’Empordà» 
i, en definitiva, esdevingués una de les ciutats capda-
vanteres en el foment de la prosperitat de Catalunya.60

En aquell moment els republicans no podien influ-
ir en la política estatal dominada per un govern mo-
nàrquic en el qual s’alternaven successivament liberals 
i conservadors. Per tant, davant d’aquesta impossibi-
litat, únicament podien convertir «el núcleo local en 
una realidad autosuficiente».61 La ciutat era l’única ins-
tància de govern des de la qual les classes mitjanes 
progressistes i els sectors populars podien viure l’ide-
al republicà amb plenitud. Figueres era una d’aquestes 
ciutats liberals i republicanes, seguia l’exemple d’altres 
com Castelló de la Plana, Alacant, Gijón, Terol, Màlaga 
o Reus. D’aquí que Puig Pujades projectés el que hau-
ria de ser l’acció d’una forma de govern republicana a 
la ciutat. Precisament, la fase d’assaig s’inicià una ve-
gada s’havia constatat que la ciutat tenia dèficits: una 
migrada vida espiritual i cultural, tant en les manifesta-
cions artístiques com en la concepció urbanística. Així 
mateix, com a republicà, considerava que la ciutat era 
«el fogar de la democràcia» i la casa consistorial esde-
venia la representació essencial del poble: «la Ciutat 
es la representació viva dels mes enlairats ideals dels 
homes, l’encarnació de totes les ansies i el fogar de to-
tes les llibertats, el crear raçes fortes i cultes».62 Des 
d’aquest eix central es pronunciava a favor de «l’auto-
nomia dels municipis» i la voluntat de propagar els va-
lors que haurien de transformar el conjunt del país.63

Per això, projectà el que ell mateix anomenà la «ciu-
tat futura», basada en el progrés i la modernitat que 

60 Ibídem

61 DUARTE, Àngel i GABRIEL, Pere. «¿Una sola cultura política 
republicana ochocentista en España?», a Ayer [Madrid], núm. 
39 (1999), p. 14-15.

62 VELIVOLE. «La Gimnástica Rítmica figuerenca» a “Cròniques 
arbitràries”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 194 (28 de 
novembre de 1914), p. 1.

63 «La provisió de l’Alcaldia. Nostra protesta», a Alt Empordà 
[Figueres], núm. 24 (28 de juliol de 1917), p. 1.

havien de fer de Figueres i de l’Empordà, la capital i la 
comarca capdavanteres de Catalunya, per recuperar 
així, el sentit simbòlic que reivindicava el poeta Joan 
Maragall el 1906.64 La idea d’aquesta «ciutat futura» 
fou projectada a través del setmanari que finançava, 
Empordà Federal, a partir del qual es volia construir 
el que Duarte anomena un «demos nacional», la cons-
trucció de la nació de baix a dalt «des dels àmbits més 
propers de l’acció ciutadana fins a arribar a la plenitud 
de l’Estat democràtic».65 Atès que en aquest moment 
encara era vigent el règim de la Restauració i que el 
«somni republicà» era una quimera, els homes d’Em-
pordà Federal —que governaren el consistori durant 
tot el decenni— utilitzaren la ciutat com un paradigma 
de nació a partir del qual podien construir un discurs 
que s’acompanyava d’una materialització física. 

Per tal de formular i projectar una construcció física 
de la ciutat contemporània que s’adeqüés a la realitat 
socioeconòmica projectada, des del mateix Empor-
dà Federal, per exemple, es desplegaren i difongue-
ren aquells elements que consideraven necessaris per 
aconseguir una ciutat moderna i republicana. L’objec-
tiu final era, per una banda, millorar la qualitat de vida 
de la ciutadania; i per l’altra, 

«hermosejar la Ciutat [...] cridar forasters que vinguin 
a visitar-la, gent que hi vingui ha viurer, procurar que’ls 
que hi son no se’n vagin. Es un deurer de tot figuerenc, 
procurar que Figueres sigui cada día mes atractiva».66

En el fons d’aquesta argumentació hi trobem el con-
venciment que «les ciutats han de creixer i prosperar i 
engrandir-se, sinó volen morir».67

64 VELIVOLE. «I la bandera catalana onejá…» a “Cròniques arbi-
tràries”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 143 (13 de de-
sembre de 1913), p. 2.

65 DUARTE, Àngel. Història del republicanisme català. Lleida, 
Vic: Eumo, Pagès, 2004. p. 22.

66 CUSÍ, J. «En pro de la reforma de la Rambla», a Empordà 
Federal [Figueres], núm. 302 (9 de desembre de 1916), p. 3.

67 «El moment present», a Empordà Federal [Figueres], núm. 
350 (3 de novembre de 1917), p. 1.
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Tant a través de Puig Pujades com del mateix set-

manari, observem una preocupació per les qüestions 
urbanístiques: es mostra un gran interès en millorar 
els serveis urbans, per construir infraestructures per al 
desenvolupament econòmic i residencial (enllumenat, 
empedrat, clavegueram...); en segon lloc, dotar la ciu-
tat d’una sèrie d’equipaments propis d’una petita capi-
tal (biblioteca pública, museu, presó...); en tercer lloc, 
reformar espais ja existents i d’altres de nova creació 
que haurien d’esdevenir part important de la fisono-
mia de la ciutat (la reforma de la Rambla i el projecte 
del Parc Bosc). En darrer lloc, «hermosejar» els espais 
urbans a través de nous monuments dedicats a alguns 
dels mites de les elits republicanes locals: Narcís Mon-
turiol, Pep Ventura, o bé, Woodrow Wilson.

 «La ciutat sense monuments, ab sos carrers i pla-
ces orfes d’aquells vestigis esculpturals que porten al 
ánima del espectador foraster, la convicció d’haver-
hi viscut, d’esser patria de ciutadans il·lustres, dignes 
d’aquella consagració que sols se guarda per els grans 
homes. Si Figueres continua essent una d’aquelles po-
bres ciutats sense monuments no es pas perque esti-
gui mancades de fills glorioses que s’ho mereixin. Sens 
dupte la nostra ciutat, que no te pas una vida esperitu-
al esplendorosa, ha demostrat en aquest ram, la seva 
manca d’aspiracions per esdevenir la capital esperitu-
al del Empordà».68

L’interès per millorar l’aspecte físic de la ciutat es 
complementava amb el de «conservar, al menys, i si 
pot esser millorar, les belleses i virtuts espirituals ca-
racterístiques del poble figuerenc».69 Això significava 
donar prioritat a la cultura, a l’ensenyament i a la con-
formació d’una ciutadania responsable conscient dels 
seus drets i deures i participativa en els afers de la 
«petita república» figuerenca. 

68 VELIVOLE. «El monument a n’en Monturiol» a “Cròniques 
arbitràries”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 80 (28 de 
setembre de 1912), p. 2.

69 PALELUS. «Bones doctrines. Les belleses espirituals del po-
ble figuerenc», a Empordà Federal [Figueres], núm. 359 (29 
de desembre de 1917), p. 1.

El darrer objectiu de Puig Pujades era, per tant, fer 
aflorar l’espiritualitat del poble i des d’aquest punt de 
vista treballà «per el resorgiment de la cultura i bon 
gust figuerencs».70 Aquesta tasca passava, doncs, per 
la creació d’espais que fomentessin la cohesió ciuta-
dana i embellissin la ciutat i la regeneració d’aquells 
espais que permetessin l’accés del conjunt de la po-
blació a la cultura, entenent-hi tant la construcció 
d’escoles com també la d’equipaments que fomentes-
sin el coneixement.

En aquest sentit, una de les seves prioritats fou re-
cuperar aquells «homes genials» que, per la vàlua pro-
fessional i el talent, havien «inmortalisat el nom de Fi-
gueres i de l’Empordá».71 La fita cabdal per esmenar 
aquesta «ciutat sense monuments» era la projecció de 
l’escultura dedicada a Narcís Monturiol acompanyada 
de la biografia Vida d’heroi. Narcís Monturiol, inven-
tor de la navegació submarina, no només pel que re-
presentava simbòlicament sinó perquè tant el monu-
ment com el volum havien d’acomplir una funció que 
ell anomenà d’educació artística: 

«El monument te d’educar, tan per l’expresió d’una 
vida gloriosa, que’s despendrá de la pedra, com per la 
bellesa d’aquella mateixa pedra. L’intenció que portém 
al aixecar el simbol deu trobar-se revelada en la forma 
artistica, com un esbandiment de la mateixa intenció».72

La idea de projectar monuments per dignificar i ho-
menatjar als fills il·lustres no es limitava a l’inventor de 
l’Ictineu sinó que, en aquells anys, observem un inte-
rès creixent també per homenatjar personatges histò-
rics de l’imaginari col·lectiu que transcendeixen més 
enllà de l’àmbit local, com ara el músic Pep Ventura, 
o bé, d’altres de l’internacional que ja hem esmentat, 

70 ERIN, Jordi. «D’Art Teatral» a “Espectacles”, a Empordà Fede-
ral [Figueres], núm. 36 (2 de desembre de 1911), p. 2-3.

71 VELIVOLE. «La ciutat sense monuments» a “Cròniques arbi-
tràries”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 56 (20 d’abril de 
1912), p. 1-2.

72 VELIVOLE. «El monument a n’en Monturiol» a “Cròniques 
arbitràries”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 80 (28 de 
setembre de 1912), p. 2.
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com el president nord-americà Woodrow Wilson, un 
nom «que’s alhora representatiu dels nostres ideals fe-
derals i republicáns, i sintetitza el triomf del Dret i de 
la Justicia».73

L’anomenada consciència programàtica de Josep 
Puig Pujades es concretà, doncs, en les dues primeres 
dècades del segle XX en la projecció d’obres culturals 
que s’han de contextualitzar en el marc d’una política 
republicana federal catalanista, hegemònica en el go-
vern local. Fou un dels promotors del que l’arquitecte 
Ricard Giralt Casadesús definí com a «trinitat cívica», 
la consecució de tres projectes que havien de fomen-
tar l’ideal cívic i consolidar l’anhelada i esperada «ciu-
tat futura»: la fundació de l’Escola d’Arts i Oficis, el 
Museu d’Art de l’Empordà i la Biblioteca de Figueres. 
La construcció d’aquesta «ciutat futura» s’entenia com 
una millora cultural a partir de la institucionalització 
d’aquells àmbits que considerava fonamentals pel seu 
desenvolupament. 

El desig de Puig Pujades s’ha de contextualitzar en 
una època d’efervescència constructiva i cultural afa-
vorida per la creació de la Mancomunitat de Catalunya 
l’abril de 1914 després d’un llarg procés que havia co-
mençat tres anys abans. La nova institució, encapça-
lada per Enric Prat de la Riba, de la Lliga Regionalista, 
era fruit de la federació de les quatre diputacions ca-
talanes, responia a una llarga demanda històrica i vo-
lia crear i consolidar un conjunt d’institucions cultu-
rals i científiques que donessin prestigi i consolidació 
a la llengua i a la cultura catalanes. En aquest sentit 
s’ha d’entendre la construcció de les biblioteques po-
pulars i de l’Escola de Bibliotecàries. Tot i que la inici-
ativa depenia d’un òrgan controlat per la Lliga Regio-
nalista, Puig Pujades hi veié una oportunitat per dotar 
la ciutat d’una biblioteca i la seva implicació esdevé re-
marcable si tenim en compte que no només en fou un 
dels promotors més visibles i actius que s’inclinà de-
cididament per la seva projecció, sinó que també for-
mà part del patronat com a president. Des del 1922, 
se’l nomenà president efectiu i va esdevenir l’«execu-
tor del pensament dels digníssims membres que inte-

73 «En honor de Wilson», a Empordà Federal [Figueres], núm. 
405 (2 de novembre de 1918), p. 2. 

gren el Patronat».74 Els contemporanis de Puig Puja-
des destacaren el protagonisme a l’hora d’impulsar la 
biblioteca i n’afirmaren, amb relació a la seva activitat, 
que «sempre está a punt de convertir-se en capdill, 
quan de obres de cultura i de renovació es tracta».75 
Aquesta obra cultural havia de ser una fórmula perquè 
els obrers i els patrons s’emancipessin a través del co-
neixement 

«de l’esforç de cada ú, ne vindrà el perfeccionament 
de cada ofici, i així, amb l’estudi constant, anirà for-
mant-se la seva idealitat dels altres oficis aniran bastint 
l’obra cultural de la ciutat».76

Tant la Biblioteca Popular com el Museu de l’Empor-
dà esdevingueren les «guies espirituals» d’aquest do-
ble projecte encara que no en foren els únics.77

L’altra gran obra d’aquest període que Puig Pujades 
va tenir com a prioritària fou la creació del Museu d’Art 
de l’Empordà encara que no es materialitzaria parci-
alment fins a la Guerra Civil. L’esmentat museu s’ha-
via de nodrir de les adquisicions que ell mateix féu al 
llarg del primer terç del segle XX, una àmplia col·lecció 
que comprenia des d’una tela de l’artista anglès John 
Constable fins a Zubiaurre, ceràmiques, caricatures i 
antiguitats.

74 «De la Biblioteca Popular de la Mancomunitat de Catalunya», 
a Empordà Federal [Figueres], núm. 602 (5 d’agost de 1922), 
p. 2.

75 RAMIS, Rafel. «Els fonaments de la “Biblioteca”», a Empordà 
Federal [Figueres], núm. 412 (21 de desembre de 1918), p. 4.

76 GIRALT CASADESÚS, R. «Les biblioteques populars», a Alt 
Empordà [Figueres], núm. 70 (3 de d’agost 1918), p. 5.

77 «Les guies espirituals», a Alt Empordà [Figueres], núm. 152 
(28 de febrer de 1920), p. 1.
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circa 1920

Retrat

de Josep

Puig Pujades,

obra de

Marià Llavanera.
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2

El	compromís	intel·lectual
durant	el	«silenci	de	les	idees»
1923-1931

un intel·lectual compromès 

Quan el 26 d’octubre de 1923, Agustí Calvet «Gaziel» pronuncià la conferèn-
cia «Les viles espirituals» a l’Ateneu de Girona, feia gairebé tres anys que era 
director de La Vanguardia. Desconeixem si Josep Puig Pujades assistí a aquella 
ponència en el transcurs de la qual Gaziel assegurà que Catalunya estava pa-
tint, per força, de macrocefàlia i alertà que Barcelona representava «per a tot 
Catalunya, un veritable perill!» perquè capitalitzava totes les facetes de la vida 
ciutadana i marginava a «província» la resta del territori.78

Gaziel afirmava que hi havia una cultura, la «dels astres barcelonins i els seus 
pàl·lids satèl·lits», i que tan sols restaven «alguns nobles escamots de solitaris 
dispersos, deixies d’antics vergers d’espiritualitat».79 Per això, es decantava per 
la descentralització, amb Barcelona com a focus cultural, però reivindicant les 
viles espirituals d’arreu de Catalunya, com ara, Figueres. 

En aquesta línia, Eugeni d’Ors havia encunyat el terme «escriptors solitaris 
de Catalunya» per referir-se als «homes de tendència intel·lectual, nascuts en 
un medi hostil o indiferent» que intentaven revertir aquesta situació.80 Segons 
la revista D’Ací i d’Allà, Puig Pujades era un d’aquells intel·lectuals de «raça ex-
cepcional» que tot i viure lluny de Barcelona, s’estava convertint en una veu li-
terària autoritzada en el seu territori. La idea és fonamental per entendre que 
l’autor va exercir un paper intel·lectual de primer ordre tot i residir a un dels nu-
clis extrabarcelonins, marginat pel seu localisme. Un altre literat, Ramón Vilaró, 
hi coincidiria uns anys més tard manifestant 

«Si en totes les ciutats i viles de Catalunya hi hagués un home com en Puig, 
en pocs anys la vida de la nostra pàtria faria un canvi immens [...] té en les seves 

78 GAZIEL. «Les vil·les espirituals», a Un estudiant a París i d’altres estudis. Barcelona: Selecta, 
1963, p. 109.

79 GAZIEL. Op. cit., p. 110-111.

80 «J. Puig Pujades i els solitaris» a «Panorama», a D’Ací i d’Allà [Barcelona], núm. 104 (agost 
de 1926), p. 643.
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mans la manera de fer capir als seus ciutadans tota la 
sensibilitat de les coses que ens els pobles ho hauria 
d’ésser tot».81

Puig Pujades havia manifestat des de la Festa de la 
Bellesa de 1906 i els primers articles publicats la man-
ca d’una tradició artística a la ciutat i el desinterès de 
la ciutadania pel que passava fora de Figueres. La ma-
teixa constatació es mantenia a la dècada del 1920, en 
un moment que certificava la manca de diferenciació 
dels figuerencs respecte a la resta de catalans:

«Dintre el conjunt espiritual de la nostra terra, la nos-
tra ciutat no hi representa res, no constituim un carác-
ter, no som una valor que es destaqui am traços propis 
i definitius. Som els figuerencs, col·lectivament consi-
derats, d’una mentalitat amorda, peresosa i lliurada per 
complet al mimetismo més irreflexiu. En ordre de cul-
tura i d’art ho hem volgut tardar tot, i res no ens ha sa-
but aprofitar.»82

L’autor alertava que si Figueres no reaccionava a 
temps, es convertiria en «una de tantes petites ciu-
tats híbrides, mancades d’alè i d’orgull per a fer-se un 
viure i un to espiritual propis» malgrat aquella certa 
fama en què «la Figueres —Ciutat (amb majúscul)— 
l’Empordà, —el cor de Catalunya— reposava sobre una 
irrealitat».83 L’afirmació suposava un nou punt d’infle-
xió perquè constatava novament la migradesa cultural 
del moment i en reivindicava un ressorgiment. A l’ini-
ci de la dècada de 1920 Puig Pujades considerava que 
Figueres tenia elements suficients per crear «un focus 
potent de cultura catalana» tot i que estigués allunya-
da de la capital.84 Per això, reivindicava com a neces-

81 VILARÓ I GUILLEMI, R. «L’actualitat teatral catalana. L’es-
trena d’avui al «Centre Autonomista de Dependents» Josep 
Puig Pujades», a Teatre Català [Barcelona], núm. 11 (10 de de-
sembre de 1932), p. 169.

82 «La inauguració de la Exposició Fragnoli», a La Veu de l’Em-
pordà [Figueres], núm. 1.919 (18 de febrer de 1928), p. 5

83 Ibídem

84 PUIG PUJADES, J. «El moment present de Figueres» a “Ciu-
tats de Catalunya: Figueres”, a La Veu de Catalunya [Barcelo-
na], núm. 7.613 (6 d’agost de 1920), p. 5.

sari el contacte espiritual «amb el cap i casal» i, alho-
ra, intentava fomentar «el contacte entre els elements 
figuerencs “amants” de la cultura».85 En aquest sen-
tit, l’obra cultural adreçada a educar i a culturitzar la 
població (la biblioteca, el museu d’art comarcal, l’Es-
cola Clerch i Nicolau) havia de ser «l’aglutinant de les 
forces intel·lectuals figuerenques» per empendre la re-
construcció de l’esperit figuerenc.86

A partir d’aquests supòsits, doncs, hem d’entendre 
que Puig Pujades és l’homme de lettres que intervé 
marcant la direcció de la realitat cultural que l’envolta. 
Esdevé un creador íntimament lligat al seu entorn i, al-
hora, un agent intel·lectual que vol educar el gust, in-
fluir en els seus coetanis i amb validesa com a pensa-
dor en molts altres vessants de la realitat. 

La condició d’homme de lettres es va consolidar 
durant aquella dècada de 1920 donant suport intel-
lectual a joves artistes (Salvador Dalí, Marià Llavane-
ra...) però també dedicant-se intensament a l’escrip-
tura a través de la narració, la novel·la, la dramatúrgia, 
la biografia i l’articulisme. La premsa de l’època s’hi 
referia com a publicista i polígraf perquè fou un col-
laborador habitual dels periòdics, alhora, però, també 
el qualificà de literat i escriptor, tal i com ho evidenci-
en algunes notes i entrevistes publicades en els diaris 
barcelonins. Ell mateix assegurava que dedicava mol-
tes estones a formar-se literàriament: llegia durant les 
tardes i els vespres, en conjunt, dues hores diàries i so-
lia escriure «a les tardes i a les nits, i pel cap baix dues 
hores», normalment, entre les sis i les vuit del vespre.87 
La dedicació als seus interessos culturals fou impor-
tant tal com evidencien els cronistes contemporanis 
que el definien com un «obrer manual [a propòsit de la 
sastreria] i intel·lectual» i n’assenyalaven que «comen-
ça el jornal a les vuit del matí, i molt sovint a mitja nit, 
encara exprem el poder de la seva inagotable activitat 
i fa literatura».88

85 Ibídem

86 Ibídem

87 «La vida privada dels nostres escriptors», a La Veu de Catalu-
nya [Barcelona], núm. 10.246 (6 d’abril de 1929), p. 7.

88 C.G. «J. Puig Pujades», a Empordà Federal [Figueres], núm. 
651 (30 de juny de 1923), p. 2.
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La intensa tasca de Puig Pujades a l’entorn de les lletres va tenir una do-
ble voluntat durant aquests primers anys de la dècada de 1920, tant pel gè-
nere com per la temàtica: d’una banda, els articles que publicà a Empordà 
Federal pretenien marcar el pensament ciutadà amb textos molt centrats 
en la idea d’un projecte republicà per Figueres i, de l’altra, els contes que 
apareixien a la premsa consistien en fragments literaris en els quals obser-
vem el vessant de narrador amb una clara intencionalitat moralitzant.

El cop d’estat del general Primo de Rivera, amb el vistiplau d’Alfons XIII, 
suposà el setembre de 1923 la privació de les llibertats individuals i de 
premsa i la imposició d’un Directori militar que s’allargaria vuit anys. El 
24 de novembre de 1923 «per odre militar sense alegar motiu i participa-
da verbalment», el periòdic dels republicans catalanistes Empordà Federal 
quedà suspès i es clausurà el Centre Federal.89 Alguns regidors de la coali-
ció catalanista van ser empresonats i els domicilis d’alguns membres des-
tacats del partit foren escorcollats per la policia, com el de Puig Pujades. 
El cop d’estat significava interrompre la tasca política, ideològica i cultu-
ral que havia encapçalat el periòdic al llarg de dotze anys; les sigles foren 
prohibides i els homes, sotmesos a set llargs anys de silenci forçós —i al-
guns, també, d’exili—. A partir d’aquest moment es concentrà únicament 
en la faceta d’intel·lectual. Això pot explicar que en aquests anys de Direc-
tori i davant la impossibilitat d’escriure al portaveu republicà, l’autor des-
plegués una intensa activitat cultural i literària com a escriptor, articulis-
ta, conferenciant, traductor i promotor d’entitats associatives. En conjunt, 
aquesta activitat intel·lectual contribuí a estrènyer els vincles amb el cata-
lanisme republicà en un moment de repressió cultural programada pel Di-
rectori i, alhora, suposà una altra manera també combativa de fer política, 
en el sentit literal del mot.

La imposició d’aquesta suspensió per part de l’autoritat governativa jun-
tament amb una evident —encara que no anunciada— desarticulació de 
l’activitat de la Mancomunitat de Catalunya, van obligar-lo a renunciar a 
formar part del Patronat de la Biblioteca el 1924. Ell mateix expressava 
l’octubre de 1923 a Carles Rahola que «amb tot aquest trangul tothom està 
ensopit».90 Es referia a les conseqüències polítiques i culturals que havia 
suposat el cop d’estat. El maig de 1925 s’hi tornaria a referir quan Rahola li 
proposà organitzar a Figueres una vetllada literària que, finalment, rebut-
jà: «L’indret a proposit fora la Biblioteca pero avui no sabem ni de qui es... 
Avùi desgraciadament crec imposible organitzar cap festa de l’esperit».91

89 ACAE. Fons Municipal de Figueres. Sèrie Cultura 1908/1974. Signatura. 1794; Relacions 
de periòdics locals des de l’any 1927.

90 AHCG. Fons de la correspondència de Carles Rahola. Carta de Josep Puig Pujades a 
Carles Rahola. 13 d’octubre de 1923. Registre 4018.

91 AHCG. Fons de la correspondència de Carles Rahola. Carta de Josep Puig Pujades a 
Carles Rahola. 17 de maig de 1923. Registre 4036.

1923

Tragèdies de veïnat.

El seu primer recull de contes.
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cadaqués, circa 1927

Reunió d’intel·lectuals a Cadaqués. Josep Puig Pujades, amb el pintor Salvador Dalí i Domènech

i el seu pare Salvador Dalí i Cusí, Ricard Martín, Alexandre Deulofeu, Joan Puig i Ferrater,

Ignasi Iglésias, Josep Maria López-Picó, Francesc Guillamet, Lídia Noguer (Lídia de Cadaqués)

i Anna Maria Dalí, entre d’altres.

APJPP



JO
S

E
P

 P
U

IG
 P

U
JA

D
E

S

47

L
ÍD

E
R

 D
E

L
 R

E
P

U
B

L
IC

A
N

IS
M

E
 E

M
P

O
R

D
A

N
È

S

narrador, dramaturg i novel·lista

Com a escriptor havia publicat el gener de 1923 un primer recull de con-
tes Tragèdies de veïnat, editat per la Llibreria Nacional de Catalunya de 
Barcelona, que presentava nou narracions que tenien en comú el pessimis-
me d’un món dividit per la família a la qual es pertany i per la hipocresia so-
cial imperant de l’època. Poques setmanes després, publicà un altre recull 
de contes, Besllums, que contenia tretze narracions, algunes ja premiades 
i anteriorment publicades. 

El setembre de 1925 aparegué la seva primera novel·la, La planeta d’en 
Gerardo, publicada a la col·lecció «La novel·la d’ara» amb una portada de 
Xirinius, pseudònim del barceloní Jaume Juez. Tant els personatges com 
l’acció i la trama eren familiars i mantenien estretes vinculacions amb les 
narracions anteriors. Gerardo era fill d’una família de fideuers benestants 
d’una ciutat comercial com Vilaclara —topònim ja utilitzat anteriorment per 
referir-se a Figueres— des d’on hi narrà la despersonalització a què es veia 
abocat l’hereu. La crítica a la burgesia aferrada als interessos materials fou 
una constant que vertebrà la seva obra literària. Es tracta d’una denúncia 
al convencionalisme imperant i de les aparences socials que també mos-
trà a L’oncle Vicents, novel·la publicada a l’Editorial Políglota de Barcelona, 
que narra la història de Vicens Bruguès, un sastre ple de convencionalis-
mes que veu replantejats els valors que havia donat a la seva vida davant 
les revelacions de la mare quan agonitza. L’edició, dedicada a la memò-
ria dels seus pares —la seva mare, Carme Pujades, havia mort l’octubre de 
1924—, conté una trentena d’il·lustracions a càrrec d’un jove Salvador Dalí. 

La publicació d’aquests llibres i la bona acollida de la crítica mostren, 
doncs, que Puig Pujades fou considerat a partir d’aleshores un escriptor 
remarcable entre els autors catalans. Una prova clara d’aquesta considera-
ció fou que Joan Estelrich l’inclogué en un article publicat a La Veu de Ca-
talunya el 1925 en el qual destacava el treball d’una vintena d’escriptors, al 
costat de Josep Carner i Carles Riba. La inclusió en aquesta relació suposà 
un reconeixement que el situava entre «els joves que han fet ja els primers 
assaigs en els gèneres».92

L’activitat literària de Puig Pujades es va mantenir a finals de la dècada 
dels vint amb un recull de contes i amb el treball d’un nou gènere, la dra-
matúrgia. A principis de 1929, Puig Pujades havia acabat la primera obra de 
teatre titulada L’avi i en aquell moment també enllestí Quan s’ha perdut la 
fe. El setembre de 1929 publicà un nou llibre de proses La fi de don Joan, 
un volum que presentava tretze contes i estava editat per la Biblioteca Lli-
bertat en el qual mantenia la crítica als convencionalismes i a la hipocresia 
imperant de l’època amb l’aparició de personatges de la petita burgesia i 

92 ESTELRICH, Joan. «Per la novel·la nostra», a La Veu de Catalunya [Barcelona], núm. 
9.014 (2 de maig de 1925), p. 7.

1925

La planeta d’en Gerardo.

La seva primera novel·la.
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cadaqués, circa 1927

Josep Puig Pujades acompanyat de Ricard Martín —a l’esquerra— i Alexandre Deulofeu —a la dreta.

Ambdós serien alcaldes de Figueres durant la Guerra Civil.

CAD
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situava les històries en espais geogràfics gironins i de la Catalunya Nord. 
Alguns articulistes van definir el seu treball com «l’obra silenciosa de Puig 
Pujades» que malgrat estar allunyat dels cercles barcelonins, mantenia l’ac-
tivitat literària «reclòs a l’Empordà, distanciat de capelletes i d’autoelogis 
professionals».93 De fet, participà en nombrosos certàmens literaris durant 
la dècada dels anys vint que culminaren el 1931 quan Puig Pujades guanyà 
el segon accèssit de La Copa, el premi en prosa literària dels Jocs Florals 
de Barcelona amb El foch que tot ho abranda.

Aquesta intensa activitat a l’entorn del món de les lletres catalanes va fer 
que Manel de Montoliu remarqués el nom de Puig Pujades en un estat de la 
qüestió sobre la literatura catalana el 1930 publicat a La Gaceta Literaria de 
Madrid, en el qual relacionava els principals escriptors en aquesta llengua. 
Entre els novel·listes destacava a Josep Navarro i Costabella, Joan Mín-
guez, Àngel Grau, Francesc Trabal, Maria Teresa Vernet, Joan Duch, Joan 
Ollés i Rabussa, Miquel Llor, Domènec Guansé, Jesús Ernest Martínez Fer-
rando, Miquel Planas i Bach, Xavier Benguerel, Jeroni Moragues, Josep Lle-
onart i Josep Puig Pujades.94

col·laborador de premsa

Durant els anys de la Dictadura, tot i la suspensió d’Empordà Federal i 
l’allunyament forçat de tota activitat política, Josep Puig Pujades continuà 
i intensificà l’articulisme en una quinzena de publicacions d’arreu de Cata-
lunya. Es tracta d’un centenar de textos de temàtica eminentment cultu-
ral i social en els quals manté la voluntat de consolidar el projecte republi-
cà a Figueres. Els textos es van escriure amb una intencionalitat clara de 
connectar la realitat empordanesa amb la de la capital i incentivar la recu-
peració d’elements que contribuïssin a una identitat col·lectiva comuna. En 
un moment en què qualsevol manifestació ideològica podia ser titllada de 
contrària al règim i penada governativament, l’autor se centrà en una in-
tensa activitat cultural que versà des de la promoció de l’entitat Foment 
de la Sardana fins a les necrològiques que va escriure a propòsit de la mort 
del mestre Ignasi Iglésias. Així mateix, bona part de les col·laboracions 
d’aquest període són contes, protagonitzats per personatges extrets de 
la petita burgesia comercial i tractats des d’una actitud moralitzadora. En 
aquest sentit, la relació de contes manté una línia continuista amb els que 
havien aparegut en els reculls publicats amb anterioritat on criticà els con-
vencionalismes imperants i la hipocresia de l’època.

93 ALBERT GALTER, Ernest. «Bibliografia. Sagetes literàries», a La Veu de l’Empordà 
[Figueres], núm. 1279 (13 d’abril de 1929), p. 5.

94 MONTOLIU, Manel de. «La literatura catalana en l’any 1930», a La Gaceta Literaria 
[Barcelona], núm. 97 (1 de gener de 1931), p. 1.

1926

L’oncle Vicents. El llibre fou il·lustrat

per un jove Salvador Dalí.
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Figueres, circa 1930

L’habitació matrimonial del domicili de Josep Puig Pujades i Adela Carbona,

—situat al carrer Joan Maragall, 4, damunt del negoci familiar dels magatzems Puig París—

amb el retrat que Salvador Dalí va pintar de Josep Puig Pujades a la dècada de 1920.

APJPP
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Durant les dècades anteriors, havia col·laborat esporàdicament en revis-
tes barcelonines però no fou fins a mitjan dels anys de 1920 que començà 
a escriure de manera periòdica als diaris de la capital. La vinculació amb La 
Veu de Catalunya s’inicià amb la publicació de contes que, a la llarga, l’in-
troduirà a les pàgines dedicades a l’articulisme. Són una trentena de tex-
tos, més de la meitat narracions breus, que connectaven l’imaginari figue-
renc amb Barcelona en un moment de repressió de la Dictadura contra tot 
tipus de manifestacions de catalanitat. El contingut d’aquests articles tenia 
com a base la ciutat de Figueres, ja fos a propòsit de la celebració de les 
Festes de la Santa Creu, o bé, perquè el diari dedicava periòdicament al-
gunes pàgines a donar a conèixer les ciutats que considerava capdavante-
res de Catalunya. En aquests textos no es limità a descriure Figueres com a 
ciutat sinó que, a més, va difondre alguns dels valors de la comarca tot re-
ivindicant-ne els seus elements més identificadors. Un dels articles més re-
llevants fou «L’Empordà, terra de pintors», una apologia dels artistes locals 
que estaven triomfant arreu seguint la línia ja iniciada anteriorment com a 
mentor del jove Salvador Dalí o del pintor Marià Llavanera. El to reivindica-
tiu també el mantingué a propòsit de la campanya per salvar el retaule gò-
tic de Canapost o la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. 

A partir d’octubre de 1927, escrigué paral·lelament a La Nau de Barce-
lona que començava a publicar-se aquell mateix mes. En la capçalera, de 
tendència liberal democràtica i dirigida per Antoni Rovira i Virgili, hi publi-
cà una dotzena de textos entre articles i contes on l’autor figuerenc esdevé 
sobretot un propagador de les notícies del jove Dalí i, a més, un defensor 
acèrrim de les seves habilitats artístiques.95 En aquest context, també s’han 
d’entendre les aportacions com a crític d’art publicades a La Nova Revista 
—de periodicitat mensual i dedicades a l’alta cultura— entre l’abril de 1927 
i el juliol de 1928 des de la qual va escriure sobre els pintors Ramon Pichot 
i Marià Llavanera.

La mort del dramaturg barceloní Ignasi Iglésias l’octubre de 1928 supo-
sà una pèrdua espiritual i intel·lectual per l’autor, que participà activament 
en els actes de comiat i va escriure nombrosos articles biogràfics. Són in-
teressants els articles publicats a la Revista del Centre de Lectura de Reus 
però esdevé, especialment significativa, la creació d’una revista barceloni-
na en homenatge a l’escriptor, El Cor del Poble (1929), com la reeixida obra 
d’Iglésias estrenada el 1902 al Teatre Romea. Sembla que Puig Pujades va 
participar en l’edició encara que els pocs números localitzats no ens per-
meten valorar el grau d’implicació.

Pel que fa a les col·laboracions amb la premsa barcelonina en els anys 
de la Dictadura, algunes signades amb pseudònim, hem de destacar tam-

95 Per conèixer la relació entre Puig Pujades i Dalí, vegeu: TEIXIDOR COLOMER, Anna. 
«Josep Puig Pujades, profeta del jove Dalí», a Actes de les IV Jornades d’Història de la 
Premsa. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2012, p. 223-240.

1929

Portada de l’obra La fi de Don Joan,

un altre recull de contes.
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barcelona, 12 d’octubre de 1930

Josep Puig Pujades s’adreça als assistents en l’acte de descobrir una placa recordatori

a la casa on va nèixer el dramaturg Ignasi Iglésias, al carrer de l’Ordre, 37, de Sant Andreu del Palomar. 

(actualment carrer d’Ignasi Iglésias). L’acte fou celebrat amb motiu del trasllat de les despulles

de l’escriptor en el segon aniversari de la seva mort.

BRANGULÍ / ANC-FONS BRANGULÍ
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bé alguns textos localitzats esporàdicament a Justícia 
Social, —el setmanari editat per la Unió Socialista de 
Catalunya en la seva primera etapa entre 1923 i 1926—
, D’Ací i d’Allà, L’Esquella de la Torratxa i a l’inici dels 
anys de 1930 a La Rambla.96

En aquests anys també col·laborà a la revista Fo-
ment de Reus on se’l recordava com «un antic amic 
i col·laborador del nostre diari»97 i, molt esporàdica-
ment, al Diario de Tarragona on hem localitzat un polè-
mic article en el qual tractà sobre la moda i el planteja-
ment que en feien els moralistes laics i els religiosos.98 
Tant els periòdics La Cruz de Tarragona com Catalu-
nya Social de Barcelona van considerar que l’article no 
s’havia de reproduir perquè la seva tesi consistia en el 
fet que «la moral no té res a veure amb la moda» i era 
una «antitesi de tot el que sobre aquesta delicada ma-
tèria ensenyen tots els moralistes cristians».99

En l’àmbit gironí, Puig Pujades col·laborà esporà-
dicament en el suplement gironí d’El Autonomista i 
aquell mateix 1927 el seu nom també aparegué en una 
publicació impulsada per l’advocat Narcís Xifra Rie-
ra, Pirineus, que, finalment, l’autoritat governativa no 
va permetre editar. Les col·laboracions en aquestes 
capçaleres permeten situar l’autor en la mateixa línia 
que la resta de coetanis de la intel·lectualitat gironina 
d’aquest moment. La seva participació apareix al cos-
tat de la nòmina d’intel·lectuals i polítics d’esquerres 
que també eren habituals col·laboradors de la prem-
sa del moment: Joaquim Ruyra, Prudenci Bertrana, Mi-
quel Santaló, August Pi i Sunyer, Carles Rahola i To-
màs Roig Llop. En aquest sentit, s’ha d’entendre que 
també col·laborés en d’altres periòdics locals de la de-

96 TRÉMOLS, Ángel. «Josep Puig Pujades», a La Veu de l’Em-
pordà [Figueres], núm. 1.300 (7 de setembre de 1929), p. 6.

97 «Puig Pujades, comediògraf», a Foment [Reus], núm. 221 (16 
de desembre de 1931), p. 1.

98 PUIG PUJADES, J. «De la moda» a «Les nostres col-
laboracions», a Diario de Tarragona [Tarragona], núm. 183 (14 
d’agost de 1929), p. 2.

99 Els dos periòdics reaccionaren de la mateixa manera. Vegeu: 
«La moral i la moda. A propòsit d’un article», a La Cruz [Tar-
ragona], núm. 9.140 (1 de setembre de 1929), p. 5; «La moral 
i la moda. A propòsit d’un article», a Catalunya Social [Barce-
lona], núm. 429 (31 d’agost de 1929), p. 681-682.

marcació de Girona. Per exemple, va escriure esporà-
dicament a El Bisbalenc i a Emporium al llarg de 1928, 
ambdues capçaleres editades a la Bisbal d’Empordà. 

Paral·lelament, Puig Pujades va mantenir les col-
laboracions amb la premsa local i, malgrat que pugui 
semblar contradictori, escrigué al que havia estat rival 
ideològic del desaparegut Empordà Federal, La Veu 
de l’Empordà, en el qual hi publicà una vintena d’arti-
cles entre el maig de 1927 i el febrer de 1929, a vega-
des signats amb el seu nom o sota els pseudònims de 
Puvis i Velivole. Hi abordà qüestions d’àmbit cultural —
algunes ja tractades a la premsa barcelonina— des de 
les quals reivindicà i homenatjà pintors i músics i féu 
una apologia d’aquells monuments que no es podien 
perdre i que s’havien de preservar: l’església de les Pe-
nedides a Figueres, les pintures antigues de Castelló 
d’Empúries, la canònica de Santa Maria de Vilabertran 
i el retaule gòtic de Canapost. Algunes d’aquestes cri-
des foren certament polèmiques, com la de la canòni-
ca de Santa Maria de Vilabertran, una campanya que 
inicià a les pàgines del regionalista El Diario de Gero-
na i que va seguir a La Veu de Catalunya de Barcelo-
na i a La Veu de l’Empordà de Figueres, respectiva-
ment. També va promoure i participar en el periòdic La 
Dansa més bella..., portaveu del Foment de la Sardana, 
que inicialment dirigí.

Les imposicions de la censura governativa impedi-
ren esporàdicament a Puig Pujades continuar la tasca 
com articulista, per exemple, arran de l’aparició d’un 
article titulat «Per una Solidaritat intercomarcal» i pu-
blicat al Diario de Gerona el 16 d’agost de 1928. De 
fet, va escriure una segona i una tercera part d’aquest 
mateix article que aparegueren el 29 d’agost i el 3 de 
setembre de 1928, respectivament. Pel primer d’ells, li 
fou imposada una multa de 1.000 pessetes del paga-
ment de les quals, finalment, fou indultat.

activista cultural contra la dictadura

Davant la repressió cultural de la Dictadura contra 
el catalanisme, Puig Pujades es convertí en un home 
combatiu no només a través de la paraula sinó tam-
bé amb l’organització d’entitats que esdevindrien sím-
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bols catalanistes. Des dels inicis de la dècada, l’es-
criptor havia organitzat conferències promogudes pel 
patronat de la Biblioteca de Figueres i el 1923 era un 
dels trenta membres que formaven part de la dele-
gació local de l’Associació Protectora de l’Ensenyança 
Catalana, una institució fundada el 1898 per preservar 
la llengua i que la Dictadura clausurà l’estiu de 1924. 
D’aquí que, amb el desig de recuperar alguns símbols 
propis del catalanisme, l’autor impulsés dues entitats 
estretament vinculades amb el coneixement i les tra-
dicions del país: d’una banda, el Foment de la Sarda-
na, creat el 1927, inicialment establert al Casino Menes-
tral i, amb posterioritat, a la Societat Coral Erato amb 
la voluntat de revitalitzar el ball i la música amb mo-
tiu de la commemoració del naixement del composi-
tor Pep Ventura. D’altra banda, fou un dels promotors 
de l’agrupació cultural Atenea, amb seu al Casino Me-
nestral, que pretenia el juny de 1928 «difundir la cultu-
ra y despertar el amor al arte en esta y su comarca»100 
i, específicament, «ajudar a posar en evidencia les va-
lors intel·lectuals del nostre Empordà».101 Aquesta fina-
litat es concretà amb l’organització de conferències de 
membres de la intel·lectualitat del país (Domènec de 
Bellmunt, Joan Estelrich, Eduard Marquina, August Pi i 
Sunyer, entre d’altres), exposicions, cursets i vetllades 
literàries. Puig Pujades que, pretenia mantenir la conti-
nuïtat de les conferències impulsades des de la Biblio-
teca, fou considerat «l’ànima i el cervell de l’entitat».102 
S’ocupà personalment de demanar les col·laboracions 
als ponents en unes cartes en què remarcava la missió 
de la seva tasca cultural i, a la llarga, aquesta circum-
stància féu que intensifiqués la relació amb persona-
litats d’arreu «no solament catalana, sinó també es-
panyola i estrangera»103 tal com asseguraven els seus 

100 «Crónica», a Boletín Oficial de la Cámara Agrícola del Ampur-
dán [Figueres], núm. 460 (1 de juny de 1928), p. 3.

101 APJPP. Discurs inèdit de presentació de la conferència de 
Lola Cos Roget. Vegeu també: ACM. Fons de la correspon-
dència. Carta a la Junta del Casino Menestral Figuerense. 19 
abril 1928. Caixa núm. 371.

102 TRÉMOLS, Ángel. «Josep Puig Pujades», a La Veu de l’Em-
pordà [Figueres], núm. 1.300 (7 de setembre de 1929), p. 6.

103 CANADELL, Martí. «La meva adhesió», a Empordà Federal 
[Figueres], núm. 737 (13 juny 1931), p. 4.

circa 1930

Caricatura de Josep Puig Pujades amb dedicatòria

de Lluís Bagaria.

APJPP
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coetanis: «Si poguéssim tafanejar el seu dossier, que-
daríem admirats de les bones relacions que l’honoren 
amb la seva signatura».104 

La creació d’aquestes dues entitats, fonamental-
ment catalanistes, s’ha d’entendre com una via d’ex-
pressió dels sentiments que la Dictadura pretenia re-
primir. Puig Pujades fou, doncs, l’home catalitzador 
que s’encarregà de bastir les bases de les dues entitats 
amb l’objectiu d’assolir l’elevació del sentiment cultu-
ral del poble, encara que l’activitat prolífica d’aquests 
anys suscità comentaris contraposats entre els seus 
coetanis. Uns l’anomenaren «l’ànima del moviment 
intel·lectual de casa»105 i, d’altres, en criticaren la vi-
sió localista i li retragueren que restés a Figueres sen-
se implicar-se activament en els cercles barcelonins:

«Sempre serà l’home covard que per temença a la 
vida o a mort de consumció d’ànima reclós entre quatre 
taulells. Surti’n, d’aquest Figueres que el glorifica. Cer-
qui la gloria verdadera, la desconeguda. Vagi-se’n a la 
Capital a conviure entre els literats i homes d’art; cerqui 
entre ells el seu lloc i quan l’hagi assolit, torni a Figue-
res, i llavors, conegudes les amargors del triomf, estic 
cert que tindrà més estima, més amor, més voluntat per 
les persones que haurien de merèixer el seu respecte o 
al menys... el seu silenci.»106

104 «Figueres» a «Comarcals», a L’Autonomista [Girona], núm. 
9.723 (19 d’octubre de 1935), p. 1.

105 «Ateneu Empordanès. La floració espiritual empordanesa», 
a La Veu de l’Empordà [Figueres], núm. 1.292 (13 de juliol de 
1929), p. 5.

106 TEIXIDOR ELIAS, P. «Al Sr. Josep Puig Pujadas» a «Otro re-
mitido», a La Galeria [Figueres], núm. 120 (11 de desembre de 
1926), p. 2.
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Olot, circa 1931

Josep Puig Pujades

intervenint en un míting. 

CEF
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3

Verb	i	raó
del	republicanisme	d’esquerres
1931-1936

l’entrada definitiva en política (1931-1936):

de l’assaig a la construcció del projecte

L’adveniment de la Segona República va suposar l’entrada definitiva de Jo-
sep Puig Pujades en política i la consolidació com a líder del republicanisme 
d’esquerres empordanès. Des de les reivindicacions pronunciades a la Festa de 
la Bellesa de 1906 —el moment fundacional en què establí les bases pel res-
sorgiment de l’Empordà sense renunciar a l’herència dels vells federals republi-
cans— fins a aquella primera fase dels primers decennis que va concebre com 
a «temps d’assaig, de l’època constructiva» en què desplegà una consciència 
programàtica, Puig Pujades havia construït progressivament un corpus ideo-
lògic que, finalment, va materialitzar des del govern municipal en temps de la 
Segona República:107

«L’arribada de la República el decidí. I des del 31 En Puig Pujades —per a de-
fensar la naixent República a les nostres comarques i per a què Catalunya dins de 
la República, veiés reconeguda la seva inconfusible formalitat històrica— es llan-
çà a la vida política.»108

Inicialment, a través de la reaparició del setmanari Empordà Federal i la re-
organització de les esquerres, encapçalada per la creació de la Federació Re-
publicana Socialista de l’Empordà (FRSE) —que pretenia donar continuïtat al 
PRFNcg sorgit a Girona l’agost de 1923— i una organització afí —Joventut Naci-
onalista Republicana (JNR)— que foren decisives per al triomf de les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931. L’articulació d’una xarxa d’entitats a través de 
la FRSE permetia afrontar amb certes garanties d’èxit els futurs comicis con-
vocats pel govern de l’almirall Aznar, però calia que el republicanisme empor-

107 VELIVOLE. «Les fites de la vida nostra» a “Cròniques arbitràries”, a Empordà Federal [Fi-
gueres], núm. 108 (12 d’abril de 1913), p. 2.

108 NOGUER COMET, R. «Empordanès representatiu», a Empordà Federal [Figueres], núm. 941 
(11 d’abril de 1936), p. 2.
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Figueres,

8 d’abril de 1931

Exemplar

d’Empordà Federal,

amb propaganda

de la candidatura de la

Federació Republicana

Socialista de l’Empordà

a les eleccions municipals

que portaren

a l’adveniment

de la República

i la restauració de la

Generalitat de Catalunya.

BFC
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danès catalanista i federal es coordinés amb els ho-
mòlegs en l’àmbit català si el que es pretenia era fer 
possible la caiguda del règim monàrquic i la implanta-
ció d’una república. Partint d’aquest objectiu, els seus 
promotors encapçalats per Josep Puig Pujades par-
ticiparen a la Conferència d’Esquerres Catalanes, ini-
ciada el 17 de març. En la jornada inaugural, hi foren 
presents organismes, entitats i centres comarcals de 
tradició republicana juntament amb noves formaci-
ons individuals i col·lectives de la democràcia catala-
na: centres, entitats i joventuts catalanistes i les noves 
formacions que havien nascut a l’entorn del setmanari 
L’Opinió. El vell republicanisme tradicional de l’Empor-
dà també hi era representat per Josep Irla, Miquel San-
taló, Marià Pujulà o Ramon Noguer Comet, així com 
pels representants de la FRSE, la JNR i Empordà Fede-
ral: Narcís Font, Frederic Campà i Joan Carreras, res-
pectivament.

Claudi Ametlla recordava a les seves memòries polí-
tiques que els integrants d’aquest vell republicanisme 
tradicional de l’Alt Empordà estaven «molt penetrats 
de catalanisme i molt fets a governar la casa pròpia, 
sempre que els altres de la província segueixin».109 
Ametlla ho afirmava amb relació a la petició que An-
toni Rovira i Virgili, líder polític d’Acció Catalana, li ha-
via fet perquè s’afegís en aquest grup. Segons Amet-
lla, aquests caps locals comarcals «volen i dolen, [...] 
tenen por d’anar massa enllà abans de saber com el 
cos electoral tractarà el nou partit: ben sovint voluble 
ramat no obeeix les previsions dels lògics».110

Referint-se específicament a Puig Pujades, conside-
rava que tenia un caràcter feble que adquiria contun-
dència quan volia impedir que «els correligionaris fo-
rans no se li fiquessin a casa, on volia manar tot sol. 
Només que això de manar és un dir, perquè era tan fe-
ble i condescendent per al seu petit Estat major que, 
en realitat, aquest era qui manava».111 Aquest «petit Es-
tat major» a què fa referència Ametlla estava format 
bàsicament per homes de partit, alguns dels quals 

109 AMETLLA, Claudi. Memòries polítiques. Barcelona: Catalònia, 
1979, p. 72.

110 AMETLLA, Claudi. Memòries polítiques..., op. cit., p. 72.

111 AMETLLA, Claudi. Memòries polítiques..., op. cit., p. 115-116.

participaven activament en la confecció i redacció del 
periòdic.

La Conferència d’Esquerres Catalanes donà lloc a la 
creació d’una nova formació política republicana i ca-
talanista: Esquerra Republicana de Catalunya. El fla-
mant partit es creà sota l’impuls de Francesc Macià 
(Estat Català), Lluís Companys (Partit Republicà Cata-
là), Joan Lluhí Vallescà, Joan Casanelles, Antoni Xirau i 
Pere Comas (representants del grup de L’Opinió. Set-
manari socialista) i nombrosos centres i agrupacions 
comarcals, que representaven el republicanisme cata-
là històric. La FRSE, encapçalada per Josep Puig Pu-
jades, fou una d’aquestes 600 entitats adherides que 
s’integraren a la nova formació política i que en aquest 
moment fundacional ja aplegava uns 16.000 afiliats.112

Davant d’aquest nou escenari polític, Puig Puja-
des es presentà per primera vegada com a candidat 
a les eleccions municipals a Figueres, avalat pel fet de 
ser un dels principals impulsors de la recentment cre-
ada FRSE. Des del maig de 1930 n’havia estat vice-
president i el gener de 1931 passà a presidir-la quan 
va substituir Marià Pujulà. En aquestes eleccions, Puig 
Pujades jugà un paper clau tant marcant l’agenda po-
lítica des de les pàgines del recuperat Empordà Fede-
ral com en la presentació de la candidatura del partit. 
La campanya l’estructurà a partir de l’acció de govern 
que els republicans catalanistes havien dut a terme 
durant els anys anteriors a la Dictadura de Primo de 
Rivera «empedrats, cloaques, urbanització de la Ram-
bla, Parc Bosc, Biblioteca, Aigües potables, Monument 
a Monturiol» i distanciant-se de la gestió duta a ter-
me pels polítics posats a dit pel Directori: «els nos-
tres homes s’enorgulleixen d’ostentar idealitats ínte-
gres exemptes de tot contacte ni conxorxa amb gent 
monàrquica dictatorial».113 Probablement, la major part 
d’editorials que van aparèixer al setmanari i els mani-
festos signats pel partit, publicats durant les setmanes 
prèvies als comicis, foren inspirats i escrits pel mateix 

112 ALQUÉZAR, Ramon [coord.] Esquerra Republicana de Ca-
talunya. 70 anys d’història (1931-2001). Barcelona: Columna, 
2001, p. 25.

113 «Figueres», a Empordà Federal [Figueres], núm. 728 (11 
d’abril de 1931), p. 1.
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barcelona, 10 de juny de 1931

Assemblea de la Diputació provisional de la Generalitat. El president Francesc Macià amb Jaume Car-

ner, president de la Comissió redactora de l’Estatut. Els acompanyen Joan Casanovas, conseller de Go-

vernació; Josep Puig Pujades, Joan Lluhí, Pere Comas, conseller de Justícia i Dret, i Manuel Carrasco i 

Formiguera, conseller de Sanitat i Beneficència, entre d’altres. Al Saló Verge de Montserrat del Palau 

de la Generalitat.

JOSEP DOMÍNGUEZ / ANC – FONS MACIÀ
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Puig Pujades que, a través de la premsa, demanà el vot 
«Per la dignitat de Figueres».114

L’èxit de la candidatura es va traduir en 1.514 vots, 
un 66’75% dels emesos, que significaren la majoria ab-
soluta. En el districte en què participà Puig Pujades, 
la federació republicana va obtenir 380 vots davant 
dels 96 del PRR i els 99 de la Unió Empordanesa Ca-
talanista. 

Dos dies després de les eleccions municipals, amb 
la victòria republicana a la majoria de les capitals del 
país, el rei Alfons XIII va exiliar-se. 

Dels vint regidors que van formar part del plena-
ri municipal, dotze corresponien a la majoria de la fe-
deració republicana. Marià Pujulà i Josep Puig Pujades 
van ser designats alcalde i primer tinent d’alcalde, res-
pectivament, per 12 vots a favor i 8 paperetes en blanc. 
Malgrat el paper aparentment secundari del biografiat 
—Marià Pujulà era designat alcalde—, fou qui va pren-
dre la paraula en la presa de possessió de la majoria 
republicana catalanista, una mostra que ell fou l’home 
fort del govern i també una evidència de l’ascendèn-
cia creixent entre els coreligionaris. Potser això pot ex-
plicar que, fins i tot, la premsa de l’oposició assegurés 
que el seu «lloctinent» era Marià Pujulà.115

En aquella primera declaració d’intencions del 23 
d’abril, Puig Pujades considerà que «els municipis són 
l’expressió del sentir polític d’un poble» —era des de 
l’única administració que havien pogut fer política des 
del 1875— i assegurà que el resultat electoral era clau 
després de «57 anys de lluites i angoixes» i dels «8 
anys i mig de vergonya i d’oprobi de persecucions i de 
misèries que no altra cosa fou la Dictadura».116 Durant 
aquest primer mandat, el polític fou el portaveu de la 
federació i va encapçalar les comissions que tenien 
una major incidència en la vida ciutadana. S’encarregà, 
principalment, de l’aprovació dels pressupostos però 
també de marcar la línia ideològica i l’obra de govern, 

114 «Per la dignitat de Figueres», a Empordà Federal [Figueres], 
núm. 726 (4 d’abril de 1931), p. 1.

115 «Notas», a La Galeria [Figueres], núm. 65 (4 de març de 1931), 
p. 10.

116 AMF. Ajuntament de Figueres. Llibres d’actes del Ple. Acta 
(23 d’abril de 1931), foli 57 v.

sobretot, en matèria urbanística. Així mateix, s’ocupà 
de dues qüestions que el van interessar especialment: 
l’àmbit cultural i el de l’ensenyament. En aquest sentit, 
impulsà projectes que fomentessin el que ell anome-
nà «l’educació estètica» entre la ciutadania. Tot aquest 
programa ideològic, en darrera instància, es podia sin-
tetitzar en un compromís ferm amb la República Fede-
ral, Catalunya i la democràcia. 

Poques setmanes després de la constitució dels 
primers ajuntaments republicans, es va formar la Di-
putació provisional de la Generalitat per mitjà d’unes 
eleccions indirectes en què votaren els alcaldes i els 
regidors dels ajuntaments que acabaven d’ésser inves-
tits. D’entre aquests, s’havia d’escollir un diputat per a 
cada partit judicial. Paral·lelament, l’assemblea comar-
cal de la FRSE va acordar designar a Puig Pujades com 
a candidat que havia de prendre part en les eleccions. 

Puig Pujades ho va agrair 

«Manifestant que si sortia elegit, sabria correspondre 
amb amor i entusiasme a la confiança que li dispensa-
va. No seré —diu— un d’aquells que, un cop elegit, ja no 
es recorden dels seus representants. Les portes de casa 
meva, afranquides a tothora, continuaran obertes com 
fins avui, mentre es tracta de servir els alts interessos 
de Catalunya, de la República i la Comarca.»117

En aquest mateix sentit, s’expressà el portaveu Em-
pordà Federal al referir-se al polític: 

«Puig Pujades és un digne candidat. Liberal i com-
prensiu, sabrà fer honor a la tradició catalanista i repu-
blicana d’aquest Empordà lluminós, espill de civisme i 
democràcia.»118

Mentre que ell assumí la candidatura del districte de 
Figueres, altres homes forts del catalanisme ho feren 
també des d’altres punts de la demarcació: Josep Irla 
a la Bisbal d’Empordà, Laureà Dalmau a Girona, Joan 
de Garganta a Olot, Antoni Xiberta a Santa Coloma de 
Farners i Jaume Bofill i Mates a Puigcerdà.

117 Ibídem

118 Ibídem
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Figueres,

13 de juny de 1931

Exemplar

d’Empordà Federal,

que recull l’homenatge

tributat per la Federació

Republicana Socialista

de l’Empordà a Josep

Puig Pujades en ésser

designat diputat

pel districte de Figueres

a la Diputació Provisional

de la Generalitat

de Catalunya.

La il·lustració és obra

de Salvador Dalí.

CAGN
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 L’èxit en l’elecció del districte de Figueres, celebrada el 24 de maig de 
1931 en el saló d’actes de la Cambra Agrícola de l’Empordà, fou aclapara-
dora i en resultà el mateix «nombre de paperetes llegides i el d’electors 
que han pres part en la votació».119 En total, hi van participar 377 consellers 
electors i Josep Puig Pujades va obtenir la majoria dels vots escrutats, 374, 
els tres restants en blanc.

La major part de la premsa local qualificà d’encertada l’elecció de Puig 
Pujades —nomenat el 9 de juny com a representant de la Diputació provi-
sional— i en valoraren la llarga trajectòria com a home de lletres amb voca-
ció política. Empordà Federal assegurà en la seva línia de complicitat vers 
Puig Pujades que:

«Cap altre podria portar amb més llegitimitat aquesta representació. Cap 
altre ha fet per aquest tros de Catalunya el que ha fet el nostre amic. [...] Al 
costat de la seva obra literària i periodística l’amic Puig posseeix un dinamis-
me extraordinàri que no dubtem l’ha de posar en condicions immillorables 
com a home de govern.»120

El mateix setmanari reivindicà la tasca que havia dut a terme encapça-
lant treballs d’organització i culturals que propugnaven l’«embelliment de 
la nostra urbs» i que «ningú ignora que tot el que s’ha fet a Figueres de 
molts anys en aquesta part [...], ha passat per les seves mans».121 En la ma-
teixa línia elogiosa, un altre periòdic d’esquerra Avant...! definia Puig Pu-
jades com a ciutadà, considerava que havia «donat proves paleses de ve-
ritable sentiment catalanista» i tenia el convenciment que «seria un bon 
element per a fer de l’Estatut català la clau que ha d’obrir-nos de bat a bat 
les portes d’una ben àmplia llibertat».122 Malgrat aquests suports, la can-
didatura del polític va tenir també detractors i la premsa denuncià certes 
«cartetes» que circulaven «recomanant que no es votés a Puig Pujades».123

Les responsabilitats polítiques i els càrrecs al capdavant del partit per-
meten explicar que entre el 13 i el 14 de febrer de 1932 participés en el Pri-
mer Congrés Nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya, que va comp-
tar amb més de mig miler de representants, i que havia de designar els 

119 ANC. Fons Diputació Provisional de la Generalitat de Catalunya. Expedient del Diputat 
Senyor Josep Puig Pujades. CR 229590. Vegeu també: «Les eleccions de la Generali-
tat», a La Nau [Barcelona], núm. 859 (25 de maig de 1931), p. 1.

120 «Els Diputats de Catalunya. Puig Pujades», a Empordà Federal [Figueres], núm. 735 
(30 de maig de 1931), p. 2.

121 Ibídem

122 MARIUS SUIRAM. «Per la llibertat de Catalunya…», a Empordà Federal [Figueres], 
núm. 736 (6 de juny de 1931), p. 9.

123 UN FEDERAL DE TOTA LA VIDA. «El senyor Pascal no ens ha comprès», a Empordà 
Federal [Figueres], núm. 736 (6 de juny de 1931), p. 3.

Figueres, 14 d’abril de 1932

Festes del 1r aniversari

de la proclamació de la República

organitzades per la Federació

Republicana Socialista de l’Empordà.

CAGN
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castelló d’empúries, 5 de novembre de 1931

Visita del president Macià. D’esquerra a dreta es pot veure, entre d’altres: Josep Irla,

Josep Puig Pujades, Ventura Gassol, Claudi Ametlla, Enric Pérez Farràs, Francesc Macià

i Josep Bordas de la Cuesta.

ANC – FONS MACIÀ
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membres del Comitè Executiu Central del partit. El Co-
mitè estava constituït per tres representants de cada 
federació, elegits en vot secret per aquells i per set-
ze més escollits directament pel Congrés. Entre els 
membres del Comitè Executiu elegits per votació di-
recta hi destacà Puig Pujades amb 847 vots el qual 
aconseguí la setena posició per davant de l’olotí An-
toni Dot, que n’obtingué 671.124 El Consell Directiu es-
tava presidit per Francesc Macià i es completà amb 
Joan Sauret, Martí Rouret, Pere Comas, Josep Mestres, 
Lluís Companys, Joan Lluhí, Ernest Ventós, Jaume Ai-
guader, Joan Casanovas, Ventura Gassol, Joan Tauler, 
Pere Mestres i Maria Teresa Gibert, tots ells escollits 
pel Congrés. 

El polític també va formar part l’abril de 1932 com a 
representant de Girona de la Comissió Permanent del 
Comitè Executiu Central d’ERC, presidida per Fran-
cesc Macià. La resta de la Comissió estava formada 
per Lluís Companys, Joan Lluhí, Jaume Aiguader, Joan 
Casanovas, Manuel Galès (per Tarragona), Ricard Pala-
cín (per Lleida), Joaquim Bilbeny (per Barcelona-pro-
víncia) i Josep Dencàs (per Barcelona-ciutat). També 
el 1932 fou nomenat president de la FRSE comarcal en 
substitució de Marià Pujulà. 

La seva tasca com a membre de la Diputació provi-
sional de la Generalitat s’acabà el 25 d’octubre de 1932 
quan es va dissoldre l’organisme i es van convocar les 
primeres eleccions al Parlament de Catalunya pel 20 
de novembre. La seva principal contribució fou for-
mar part de la ponència que s’encarregà de redactar 
el projecte d’Estatut d’autonomia de Catalunya encara 
que no participà en la subcomissió redactora directa-
ment. A grans trets, la valoració de la seva experiència 
com a diputat fou clarament decebedora:

«Es de doldre que s’hagi tingut els Diputats a la Ge-
neralitat com a mers comparsos. En l’enorme tasca que 
encara deu estar per fer, de preparar l’entrada de Cata-
lunya a la plenitud d’una nova vida, les iniciatives i els 
esforços dels diputats podien ajudar als qui espontàni-

124 IVERN SALVÀ, M. Dolors. Esquerra Republicana de Catalu-
nya (1931-1936). Vol. 1. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1988, p. 221.

1932

Caricatura  —d’autor desconegut— de Josep Puig Pujades,

caracteritzat com un globus aerostàtic que s’eleva

amb un cor d’«entusiasme» cap a l’«ideal», gràcies a l’aire

que li venten una petita pubilla i un petit republicà.

CAR
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barcelona, 14 de febrer de 1932

1r Congrés Nacional d’Esquerra, celebrat al Palau de Congressos de Montjuïc. A la taula presidencial, 

d’esquerra a dreta: Miquel Santaló  —davant seu, Manuel Galès—, Pere Comas, Joan Lluhí,

Lluís Companys, Ricard Palacín, Josep Tarradellas, Joan Casanovas i Ventura Gassol. En una taula

individual, darrere una màquina d’escriure, Josep Puig Pujades. I a la taula del seu davant,

Dalmau Costa.

SAGARRA I TORRENTS / ANC – FONS JOSEP MARIA SAGARRA I PLANA
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ament exerceixen el Govern de Catalunya. Hi hagué un moment en què sem-
blava que es volia aprofitar les energies inèdites dels diputats. Se’ls demanà 
a quines consideracions o negociats volien pertànyer, però mai més no s’han 
recordat d’ells ni se’ls ha consultat mai res. I per aquest camí és de creure 
que el Govern de la Generalitat anirà formulant l’adaptació de serveis, asses-
sorant-se de vegades en ponències, sovint interessades, prescindint sempre 
del consell i opinió dels veritables representants del poble que són els dipu-
tats a la Generalitat».125

El polític refusà presentar-se com a candidat a les eleccions catalanes 
pel districte de Figueres tot i que la federació considerés que era «un deu-
re de tot l’Empordà portar-lo novament a la lluita i a la victòria».126 A les pà-
gines d’Empordà Federal s’elogià i es dignificà l’actuació tant al capdavant 
de la federació republicana com del càrrec de diputat: 

«El partit sap el que val Puig. Sap el que ha fet Puig Pujades per la causa i 
per la comarca, i sols per la força de les circumstàncies, que l’interessat expo-
sa brillantment, es conforma amb aquesta negativa rotunda».127

Malgrat les pressions que va rebre i els rumors que apuntaven que la 
seva candidatura prosperava, el polític, finalment, hi renuncià: «aquest cas 
—diu Puig— és per a mi un plet faltat. L’insistència seria feina inútil».128 El 
mateix Puig Pujades manifestava el setembre de 1932 que aquest any d’ac-
tuació política havia estat molt intensa:

 «M’ha palesat la necessitat que hom té de cuidar-se dels propis afers ex-
clussivament, car és impossible atendre a tot amb el zel i mirament que avui 
es requereix. Per tal, crec haver ja complert com a ciutadà i és just que altres 
també es sacrifiquin ostentant amb més eficàcia la representació de l’Empor-
dà a la Generalitat».129

D’aquestes declaracions es desprèn que fou una decisió personal resul-
tat de l’actuació decebedora de la Diputació provisional, tot i que la prem-

125 «Un diputat de l’Esquerra que no vol fer mes de comparsa» a «Política», a El Temps 
[Valls], núm. 57 (29 d’octubre de 1932), p. 3.

126 «Federació Republicana Socialista de l’Empordà», a Empordà Federal [Figueres], 
núm. 812 (22 d’octubre de 1932), p. 6.

127 Ibídem

128 «Federació Republicana Socialista de l’Empordà», a Empordà Federal [Figueres], 
núm. 812 (22 d’octubre de 1932), p. 6.

129 CORREDOR, Josep Maria. «Obra republicana. Parlant amb J. Puig Pujades, Tinent 
d’Alcalde de l’Ajuntament de Figueres i Diputat a la Generalitat», a Empordà Federal 
[Figueres], núm. 807 (17 de setembre de 1932), p. 4.

1934

Josep Puig Pujades

vist per Pere Sunyol.

BFC
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palamós, 21 de juny de 1932

Visita del president Macià. La comitiva descansant a la terrassa de l’Hotel Geroglífic

a la platja de la Fosca. D’esquerra a dreta es pot veure, entre d’altres: Ventura Gassol,

Josep Puig Pujades, —rere seu, amb ulleres Alexandre Deulofeu— Claudi Ametlla,

l’alcalde de Palamós Fermí Olivé i Francesc Macià.

ANC – FONS MACIÀ
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sa d’extrema esquerra considerava que s’havia retirat 
«—o l’han retirat, que no és el mateix— de la política 
activa, per reprendre el paper de titellaire des de dar-
rera el taulell de la seva botiga de calceter».130

Després del triomf de les forces republicanes d’ERC, 
circularen a finals de desembre alguns rumors sobre 
els càrrecs que se li oferien però que, finalment, no es 
concretaran fins més endavant. En aquest sentit, l’òr-
gan oficial del partit, La Humanitat, s’hi referia des de 
Barcelona amb notícies que apuntaven directament 
que el president de la Generalitat li havia proposat el 
Govern Civil de Girona o de Tarragona. En la mateixa 
nota s’assenyalava que li havia estat ofert darrerament 
el mateix càrrec pel ministre d’Agricultura en nom 
propi i d’Azaña, Carner i Casares Quiroga que, final-
ment, hauria refusat «pels mateixos motius personals 
que li privaren d’anar en candidatura en les darreres 
eleccions».131 El periòdic Empordà Federal assegurava 
que Macià 

«Estigué a punt de fer un viatge a Figueres per a con-
vencer-lo, junt amb el prec de Manuel Azaña i del minis-
tre de Governació, deixava d’acceptar el Govern Civil de 
Lleida i després el de Girona».132

De fet, el polític seria l’home fort del republicanisme 
empordanès al govern català. El president de la Gene-
ralitat de Catalunya el nomenà el febrer de 1933 comis-
sari delegat interí de les comarques gironines en subs-
titució de Josep Irla, que tenia problemes de salut. La 
premsa havia titllat el moment de «crisi parcial de la 

130 MUNTANYÁ, Victor. «Inconscients o massa vius?... política lo-
cal», a Avant..! [Figueres], núm. 30 (2 de novembre de 1932), 
p. 5.

131 «La politica. Oferiments», a La Humanitat [Barcelona], núm. 
348 (21 de desembre de 1932), p. 3.

132 «Puig Pujades, Comissari de la Generalitat a Girona», a Em-
pordà Federal [Figueres], núm. 829 (11 de febrer de 1933), p. 
5.

Generalitat» perquè el càrrec havia quedat vacant.133 
Un periodista havia preguntat per la comissaria giro-
nina i Francesc Macià havia contestat que «després de 
moltes consultes hem acordat que sigui el senyor Puig 
Pujades qui ocupi interinament aquell lloc».134

Tot i acceptar finalment el càrrec, Puig Pujades va 
mantenir les tasques al govern municipal i, continuà 
el febrer de 1933, com a membre del Comitè Executiu 
d’ERC. L’acumulació de càrrecs i la representativitat 
en el partit, doncs, van convertir Puig Pujades en l’ho-
me d’ERC a l’Empordà i un dels principals polítics d’es-
querres de la demarcació de Girona. 

El president Francesc Macià ratificà Josep Puig 
Pujades en el càrrec a finals d’estiu de 1933 i, durant 
l’agost, el comissari s’adreçà «Als ciutadans de la cir-
cumscripció de Girona» a través de la premsa on as-
segurava: «posaré tots els meus esforços i bona volun-
tat» en uns moments transcendentals en què 

«Catalunya va entrant poc a poc al plé ús de la seva 
llibertat, cal que tots ens captinguem de la greu res-
ponsabilitat que l’exercici de la ciutadania imposa, re-
colzant tots i cadascú amb una franca i honesta actua-
ció particular que, nascut de la lliure voluntat del poble, 
té per única missió realitzar ço que el poble vol, desit-
ja i espera».135

Malgrat les peticions de dimissió per alguns cercles 
dretans, Puig Pujades fou ratificat i es va mantenir en 
el càrrec gairebé un any i deu mesos.

Li deuria interessar mantenir aquestes funcions com 
a comissari perquè el 4 de novembre de 1933 va es-
criure des de Figueres al president de la Generalitat 
de Catalunya, Francesc Macià, on agraïa aquestes atri-
bucions:

133 «Darreres Informacions», a Diari de Girona [Girona], núm. 
30 (7 de febrer de 1933), p. 3; «Cataluña Autonoma. Nuevos 
cargos en el Gobierno de la Generalidad», a El Sol [Madrid], 
núm. 4.833 (8 de febrer de 1933), p. 8.

134 Ibídem

135 PUIG PUJADES, J. «Als ciutadans de la circumscripció de 
Girona», a Acció Ciutadana [Girona], núm. 50 (11 d’agost de 
1933), p. 7.
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sant llorenç de la muga, agost de 1932

Josep Puig Pujades i l’alcalde de Figueres, Marià Pujulà, visitant la Colònia Germanor. 

AMF
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«En renovar el govern de la Generalitat que vos tan 
dignament presidiu, un elemental sentiment de delica-
desa m’obliga a posar a la vostre disposició el càrrec de 
Comissari delegat a les terres gironines amb què vareu 
honorar-me, a fi de que sense traves de cap mena po-
guèu decidir ço que considerèu mes beneficiós per a la 
causa de Catalunya.»136

Es tractava d’un moment en què Catalunya assolia 
progressivament el «ple ús de la seva llibertat.»137

En la presa de possessió declarà que sempre havia 
actuat de manera franca i honesta i que exerciria «el 
poder públic que, nascut de la lliure voluntat del poble, 
té per única missió realitzar el que el poble vol, desitja 
i espera».138 La voluntat de mantenir-se en el joc polític 
era clara ja que participava activament en la segona 
edició del Congrés Nacional anual que havia de cons-
tituir el Comitè Executiu Central. Puig Pujades fou de 
nou elegit per la Federació de Girona juntament amb 
Joan Casanovas i Miquel Santaló. Va obtenir 1.031 vots. 
Era el catorzè en una llista que encapçalava Francesc 
Macià amb 1.934 i Lluís Companys amb 1.856.139

Com a tasca complementària d’aquesta activitat 
política, no és estrany que, des del 9 de juliol de 1933 
aparegués com a col·laborador al diari oficial d’ERC, 
La Humanitat, i se’l entrevistés per conèixer quin posi-
cionament tenia davant el moment actual i com es ve-
ien des de Girona les eleccions legislatives de les Corts 
Republicanes del 19 de novembre de 1933. El mateix 
diari justificava aquesta elecció perquè considerava 

136 ANC. Fons Generalitat de Catalunya. Carta de Josep Puig Pu-
jades a Lluís Companys. 4 d’octubre de 1933. Figueres. UC 
1903 1-264.

137 COMISSARIA DELEGADA DE LA GENERALITAT A GIRONA. 
La Generalitat de Catalunya a les comarques gironines. Re-
port de la Comissaria Delegada 1933. Girona: Tallers Gràfics 
de la Casa d’Assistència i Ensenyament, 1934, p. 104. El text 
es dirigeix l’agost de 1933 a «Als ciutadans de la circumscrip-
ció de Girona».

138 COMISSARIA DELEGADA DE LA GENERALITAT A GIRONA. 
La Generalitat..., op. cit. p. 104. El text, signat l’agost de 1933, 
es dirigia a «Als ciutadans de la circumscripció de Girona».

139 IVERN, M. Dolors. Esquerra Republicana..., op. cit., Vol. 2, p. 
281.

que «en el mapa cívic de Catalunya, Lleida és el sen-
tit polític, Tarragona el nervi aventurer i avançat, Giro-
na la tradició i la doctrina. Barcelona el gresol».140 De 
la mateixa manera, Humbert Torres era la veu a Llei-
da, Manuel Galès era el reflex del nervi a Tarragona i 
Puig Pujades era el polític de les comarques gironines 
que es considerava més idoni per fer balanç del mo-
ment actual. 

Segons el comissari, aquestes eleccions suposaven 
un gran triomf per Esquerra «perquè cap més partit 
no ha recollit com ella les essències pimargallistes, que 
són, de llargs anys, carn i sang de la consciència polí-
tica gironina».141 Assegurava que els homes d’Esquer-
ra no havien defraudat i que l’activitat duta a terme en 
els municipis i en els dos parlaments havia estat en-
certada encara que reconeixia que hi havia persones 
descontentes. 

Tot i l’àmplia entrevista, Puig Pujades no es presentà 
com a candidat a les eleccions legislatives de les Corts 
Republicanes però sí que, com en els comicis anteri-
ors, participà directament en la campanya electoral a 
través d’articles que donaven suport explícit a les si-
gles del partit i la seva presència en diversos mítings.

El dia de Nadal d’aquell mateix any, moria el presi-
dent Macià. Sis dies més tard, Lluís Companys era in-
vestit nou president pel Parlament de Catalunya reunit 
en sessió extraordinària.

A les eleccions municipals del gener de 1934, Puig 
Pujades es presentà novament a la candidatura de la 
FRSE a Figueres, va repetir com a regidor i va mante-
nir el càrrec de tinent d’alcalde en un equip de govern 
que encapçalava una altra vegada Marià Pujulà. El nou 
consistori, ara amb la reiteració clara i explícita de la 
confiança de l’electorat, volia continuar el programa 
de l’anterior mandat i prioritzava les obres d’urbanit-
zació i de sanejament. 

140 La Humanitat [Barcelona], núm. 514 (4 de juliol de 1933), 
[solt].

141 MASSIP, Josep Maria. «Catalunya, una. El moment polític a 
Girona i vist des de Girona», a La Humanitat [Barcelona], 
núm. 556 (24 d’agost de 1933), p. 1. Aquest mateix article 
també es reprodueix a Empordà Federal [Figueres], núm. 
857 (26 d’agost de 1931), p. 1.
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Girona, 22 de febrer de 1933

Josep Puig Pujades, com a comissari delegat de la Generalitat a Girona

i el president Francesc Macià, passen revista a un destacament de l’Exèrcit.

ANC – FONS MACIÀ
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Vocació política compartida amb l’home de lletres

La idea dels escriptors solitaris de Catalunya que ha-
via encunyat Eugeni d’Ors a la premsa barcelonina du-
rant la dècada de 1920 per referir-se als intel·lectuals 
que vivien lluny de Barcelona continuava vigent en la 
dècada següent. Malgrat aquesta circumstància, l’es-
criptor francès P. Francis-Ayrol apuntava que a Figue-
res hi havia «una èlite intel·lectual» i coincidia amb la 
premsa barcelonina per remarcar el paper que exercia 
Puig Pujades:142

«No conrea el “bluff” ni el reclam; no viu en un apa-
rador, ni fa mans i mànegues per tal que hom parli d’ell, 
no té cap tribuna. Viu en una ciutat allunyada de Bar-
celona, en una ciutat on la vida literària no és massa in-
tensa. En aquesta ciutat, ell treballa amb fe i entusias-
me en la seva obra».143

L’activitat literària, encara que subordinada a la po-
lítica, iniciada en els primers decennis es va mante-
nir durant la República amb l’estrena d’algunes obres 
de teatre. La primera a finals de 1931 es titulava Quan 
s’ha perdut la fe... i es va estrenar al Teatre Municipal 
de Figueres.144 La mateixa obra s’estrenà, segons les 
crítiques de l’època, amb un èxit rotund al Teatre Se-
lecte de Barcelona la vetllada del 26 de novembre de 
1932.145 Un mes després, la mateixa obra es representà 
al teatre del Centre Autonomista de Dependents del 

142 FRANCIS-AYROL, P. “Rosselló i Catalunya. La lliçó d’unes fes-
tes”, de La Publicitat [Barcelona] a Empordà Federal [Figue-
res], núm. 790 (21 de maig de 1932), pàg. 6.

143 «Paperam», a L’Esquella de la Torratxa [Barcelona], núm. 
2.645 (7 de març de 1931), p. 8.

144 L’estrena va anar seguida d’un homenatge a Puig Pujades a 
finals de 1931. Vegeu: «Apat d’homenatge a Puig Pujades», a 
Empordà Federal [Figueres], núm. 768 (26 desembre 1931), p. 
2; Vegeu també «Dietari Escènic. Una comedia de Puig Puja-
des» a “Les Arts i la Cultura”, a La Veu de Catalunya [Barce-
lona], núm. 11.076 (11 de desembre de 1931), p. 5.

145 CRUMOLS, Joaquim. «Teatrals», a Empordà Federal [Figue-
res], núm. 879 (13 de gener de 1934), p. 1. Vegeu també: «Puig 
Pujades, comediògraf», a Foment [Reus], núm. 221 (16 de de-
sembre de 1931), p. 1, on el periòdic reusenc en reproduí els 
elogis descrits a través de les pàgines d’Empordà Federal.

Comerç i de la Indústria de Barcelona.146 L’objectiu de 
la secció de propaganda del CADCI era oferir aque-
lles representacions teatrals d’autoria catalana que no 
havien trobat entrada, o bé, havien quedat excloses 
«de les capelletes conegudes per empreses de teatre 
català».147 La mateixa obra havia estat rebuda per l’em-
presa Daví del Romea i anunciada com a estrena de 
la temporada quatre o cinc anys abans, «malgrat tot 
això no fou estrenada, aneu a saber per què?».148 La re-
presentació al CADCI generà diverses reaccions. Per 
exemple, segons la ressenya de L’Esquella de la Torrat-
xa, l’obra va tenir poc públic però fou valorada positi-
vament i en destacava el temperament del dramaturg:

«L’obra de Puig Pujades, escrita volent fer teatre, 
té una honradesa d’escriptor. Del seu argument podia 
treure-se’n una obra més intensa, però l’autor vol anar 
a pas segur i no s’allunya del que ell entén per teatre. 
L’esforç l’hi reïx.»149

Per contra, la revista barcelonina Teatre Català plan-
tejava que l’obra havia estat pensada més per escriure 
una novel·la que per fer una comèdia dramàtica:

«S’hi veu ferma i segura la mà de l’home que cura 
del llenguatge i sap el que ha de fer dir als personatges 
en tots moments. Les escenes finals del segon acte són 
una prova ben palesa d’aquesta maestria de l’autor. En 
aquelles escenes mogudes amb traça per Puig Pujades, 
hi descobrim al dramaturg i és perquè en el “Don Joan” 

146 «El Teatre. Estrena de “Quan s’ha perdut la fe”», a La Huma-
nitat [Barcelona], núm. 339 (10 de desembre de 1932), p. 6.

147 R.T. «Teatre. “Un amo”, de Ramon Vinyes», a Justícia Social 
[Barcelona], núm. 69 (29 d’octubre de 1932), p. 2.

148 «Puig Pujades, la seva obra i la situacio del teatre catala», 
a La Humanitat [Barcelona], núm. 340 (12 de desembre de 
1932), p. 12. Vegeu també: VILARÓ I GUILLEMI, R. «L’actua-
litat teatral catalana. L’estrena d’avui al Centre Autonomista 
de Dependents. Josep Puig Pujades», a Teatre Català [Barce-
lona], núm. 11 (10 de desembre de 1932), p. 169.

149 «Teló enlaire. Centre Autonomista de dependents del comerç 
i de la industria. Secció de propaganda», a L’Esquella de la 
Torratxa [Barcelona], núm. 2.789 (16 de desembre de 1932), 
p. 12.
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Figueres, 7 de maig de 1933

Josep Puig Pujades, Marià Pujulà i Francesc Macià en la visita del president de la Generalitat

a la Cambra Agrícola durant les Fires i Festes de la Santa Creu.

CJMBV
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hi ha trobat l’element dramàtic que més que explicar 
defensa al propi temps la seva concepció justa i equà-
nime de la veritat humana [...] La comèdia de Puig Puja-
des és una bella demostració del que l’estimat escriptor 
figuerenc ens pot donar en l’art dramàtic.»150

L’estrena de l’obra es produí en un moment en què 
el teatre patia una crisi i una desorientació creixent en 
la qual alguns dramaturgs lamentaven les «empreses 
sense esperit» que n’havien arribat a provocar «la de-
pressió actual» perquè prioritzaven els «gustos prima-
ris del públic».151 Per Puig Pujades, les causes d’aques-
ta situació es devien a un «afany incommensurable» 
del negoci i a les reserves d’alguns empresaris teatrals 
d’acceptar-les tot i considerar-les d’un valor immillo-
rable:

«Els autors capaços de posar-se a to amb el teatre 
formal estranger, en veure’s postergats, s’han reclòs a 
la seva torre d’ivori i tot plegat ha fet que es produís 
en el ram del Teatre una falla que es podria interpretar, 
al nostre entendre equivocadament, com una incapa-
citat de la raça ciutadana per al conreu de la literatu-
ra teatral.»152

Per l’autor, una obra de teatre s’havia de concebre 
«no solament [com] un passatemps epidèrmic, sinó 
també [com] una deu de suggerències que ens facin 
pensar, dignificant la nostra vida».153 En aquest sentit, 
Puig Pujades considerava que hi havia prou talent en-
tre els escriptors catalans perquè el teatre experimen-
tés una renovació amb el suport del govern de Catalu-
nya i així podria prescindir de

150 DE MONTALT, Guillem. «L’actualitat teatral catalana», a Tea-
tre Català [Barcelona], núm. 12 (17 de desembre de 1932), p. 
186.

151 VILARO I GUILLEMI, R. «L’actualitat teatral catalana», a Te-
atre Català [Barcelona], núm. 11 (10 de desembre e 1932), p. 
169.

152 Ibídem

153 VILARÓ I GUILLEMI, R. «L’actualitat teatral catalana. L’estre-
na d’avui al Centre Autonomista de Dependents. Josep Puig 
Pujades», a Teatre Català [Barcelona], núm. 11 (10 de desem-
bre de 1932), p. 169.

«Tota influència de capelleta i a tota coacció d’em-
preses que, per tal d’assolir la seva única finalitat de ne-
gociants, van teixint terenyines d’interessos i de sim-
paties entre els col·laboradors, la qual cosa dificulta a 
vegades la lliure actuació dels dirigents.»154

En aquest context de presumpte «defalliment» del 
teatre català, la companyia d’Enriqueta Torres va es-
trenar el gener de 1932 a Figueres uns drames origi-
nals de Puig Pujades que «havien dormit el son dels 
justos pels calaixos de les empreses».155 Des de la 
premsa, se’n denunciava que s’haguessin presentat 
«davant del públic en les pitjors condicions. Molts pas-
satges estaven menjats per les rates i, altres estaven 
indecorosament armats».156

Gairebé un any després, el dramaturg aconseguí es-
trenar la comèdia L’Avi al Teatre Principal de Figueres 
que havia entregat feia tres anys a l’empresa Romea.157 
Alguns periòdics en van destacar l’extraordinària ca-
pacitat de treball de l’autor «d’un talent excepcional i 
d’una sensibilitat afiníssima».158 Pel que fa al contingut 
de l’obra en remarcaren una preocupació per la «vida 
social» i perquè havia optat per uns personatges mo-
derns en què «l’home ple de sentit tradicional trenca 
amb la tradició, prefereix una filla deshonorada a una 
dona casada però desgraciada per tota la vida».159

154 «Puig Pujades, la seva obra i la situacio del teatre catala», 
a La Humanitat [Barcelona], núm. 340 (12 de desembre de 
1932), p. 12.

155 «Molt beee!», a El Be Negre [Barcelona], núm. 31 (19 de gener 
de 1932), p. 4

156 Ibídem

157 «Vida literaria», a La Veu de Catalunya [Barcelona], núm. 
10.182 (19 de gener de 1929), p. 4.

158 «Noticiari», a Empordà Federal [Figueres], núm. 837 (8 d’abril 
de 1933), p. 7. Vegeu també: «J. Puig Pujades, autor teatral», 
a La Veu de Catalunya [Barcelona], núm. 11.486 (5 d’abril de 
1933), p. 9.

159 X.X. «De câ la Talia. Estrena de L’Avi comèdia en 3 actes d’En 
Josep Puig Pujades», a Empordà Federal [Figueres], núm. 
839 (22 d’abril de 1933), p. 3. El mateix article es reprodueix a 
L’Autonomista [Girona], núm. 9.359 (27 d’abril de 1933), p. 1. 
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barcelona, 9 d’octubre de 1933

El Govern de la Generalitat de Catalunya. D’esquerra a dreta, dempeus: Pere Valldeoriola,

comissari delegat de Lleida, Josep Dencàs, conseller de Sanitat i Assistència Social, Pere Cavallé,

comissari delegat de Tarragona i Josep Puig Pujades, comissari delegat de Girona; asseguts,

Joan Ventosa i Roig, conseller d’Agricultura i Economia, Martí Barrera, conseller de Treball

i Obres Públiques, Pere Coromines, conseller de Justícia i Dret, Miquel Santaló, conseller primer

i Finances, Francesc Macià, president, Ventura Gassol, conseller de Cultura, Joan Selves,

governador general de Catalunya i Pere Mestres, conseller de Governació.

ANC – FONS BRANGULÍ
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Segons el diari oficial d’ERC, La Humanitat, l’autor 
tenia en aquest moment «un públic ben nombrós i ben 
fidel, guanyat d’una manera digne sense concessions, 
sense adulacions».160 El juny de 1934, l’escriptor, dra-
maturg i activista destacat en la recuperació del català 
a la Catalunya Nord, Carles Grandó, proposà nomenar-
lo en nom del Felibrigi mestre en gai saber de la insti-
tució juntament amb Alexandre Bulart i Rialp, mossèn 
Josep Jampy i Joan Oller i Rabassa.161 El Felibrigi era 
una associació literària fundada el 1854 per Frederic 
Mistral i altres escriptors provençals que tenien com a 
missió protegir i cultivar la llengua.

D’aquesta manera, Puig Pujades compaginà durant 
el primer bienni de la República una doble vocació, la 
d’escriptor i la de polític, encara que en aquest perío-
de es dedicà amb més intensitat a la segona, i com-
patibilitzà les seves tasques al capdavant de la FRSE, 
en llocs destacats de la cúpula d’ERC i amb responsa-
bilitats polítiques a l’Ajuntament de Figueres, a la Di-
putació provisional de la Generalitat de Catalunya i a 
la Comissaria de la Generalitat a les comarques giro-
nines. Les conseqüències dels Fets d’Octubre de 1934 
estronquen aquesta doble activitat política i cultural. 

Precisament, els seus coreligionaris remarcaren ex-
traordinàriament aquesta doble activitat i qualificaren 
el «seu intel·ligent i encertat criteri polític que l’ha por-
tat en un dels llocs més alts del regisme de la nostra 
terra», així com les seves 

«Innombrables activitats literàries que des de la 
posició d’ànima protagonitzadora de tota cosa lite-
rària a la nostra ciutat, fins a productor de novel·les, 
contes i biografies, va fixant l’alta qualitat espiritual 
empordanesa».162

160 «Notes marginals. Altres llibres rebuts», a La Humanitat [Bar-
celona], núm. 158 (12 de maig de 1932), p. 5.

161 «Les festes literàries del Rosselló», a Esplai [Barcelona], núm. 
132 (10 de juny de 1934), p. 270.

162 «Noticiari», a Empordà Federal [Figueres], núm. 837 (8 d’abril 
de 1933), p. 7.

En aquest sentit també s’expressava el polític giro-
ní d’ERC, Miquel Santaló, en referir-se a la seva acti-
vitat: d’una banda, la política, i, d’altra banda, la que 
dedicava part «del treball manual» de l’ofici de sas-
tre en què «treballa de per dia venent robes des de 
rera de taulell».163 Santaló posava èmfasi també a la 
perseverança que s’allargava «després de les hores de 
treball».164 Descrivia que es quedava «en un recó silen-
ciós» i llegia llibres 

«Combregant amb tots els homes que s’han preocu-
pat de portar una espurna de felicitat als humans. Ell, 
després del treball, escriu, fa llibres de crítica, d’histò-
ria, per dir als altres, per exemple, qui era l’inventor del 
submarí. Després de treballar de llegir i d’escriure, fa de 
ciutadà. No fa com aquells qui, per egoisme, eludeixen 
tot contacte amb el públic, orfes del més infim senti-
ment de solidaritat humana. Ell lluita i percep un càrrec, 
i accepta una responsabilitat de govern que els amics li 
han encomanat.»165

l’empresonament pels Fets d’Octubre de 1934

El resultat de les eleccions legislatives del 19 de no-
vembre de 1933 a l’Estat espanyol va afavorir l’arribada 
dels partits de centre i dreta al govern central i, alho-
ra, va suposar una derrota significativa per als partits 
d’esquerres, després del desgast patit arran de les ri-
valitats que tenien entre si, els fets de Casas Viejas i el 
fracàs parcial d’algunes de les reformes que s’havien 
impulsat durant el bienni reformista. La victòria con-
servadora s’ha d’entendre per la forta campanya abs-
tencionista que van dur a terme els anarquistes però 
també perquè les forces d’esquerra, al contrari que les 
de dreta, es van presentar dividides.

A Catalunya ERC, que havia guanyat i guanyaria to-
tes les eleccions del període republicà, va ser la força 

163 AADD. «Del magne homenatge dedicat al nostre company 
de redacció J. Puig Pujades», a Empordà Federal [Figueres], 
núm. 738 (20 de juny de 1931), p. 3-4.

164 Ibídem

165 Ibídem
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barcelona, 27 de desembre de 1933

El Govern de la Generalitat encapçalant la comitiva fúnebre en l’enterrament del president Macià.

D’esquerra a dreta: Joan Ventosa i Roig, Pere Mestres, Miquel Santaló, el president del Parlament

Joan Casanovas, Pere Coromines, Ventura Gassol, Josep Dencàs, Martí Barrera, Josep Puig Pujades

i Pere Cavallé.

ANC – FONS MACIÀ
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més votada però degut al diferent repartiment d’escons per circumscripci-
ons assolí 26 diputats pels 28 de la Lliga Catalana.

El triomf dretà no agradà a Puig Pujades ni als seus coreligionaris, que 
l’acolliren inicialment amb reserves i prudència i, posteriorment, amb 
intranquil·litat. Un temor que s’agreujà amb l’entrada de ministres de la 
CEDA al govern Lerroux el 4 d’octubre de 1934 el qual coincidia amb el pri-
mer aniversari de l’ascens del partit nazi de Hitler a Alemanya. L’entrada no 
només feia témer, doncs, que el líder de la dreta espanyola, José Maria Gil 
Robles, pogués fer un cop d’estat des del poder sinó que reiterava el com-
promís de Catalunya amb la República i una ferma voluntat de mantenir la 
llibertat i l’autogovern, sense dubtar que en cas que fos necessari el poble 
s’aixecaria en defensa d’aquests ideals. 

El 5 d’octubre, la UGT convocava una vaga general a Astúries, a la qual 
la CNT no s’hi va afegir unànimement. Mentrestant, a Catalunya es vivia un 
clima de creixent tensió social arran de l’anul·lació de la Llei de contractes 
de conreu per part del Tribunal de Garanties Constitucionals, una norma 
jurídica amb la qual els arrendataris no podien ser expulsats de les terres 
que treballaven i que permetia l’accés a la propietat de la terra pagant una 
indemnització al propietari. La llei, que pretenia resoldre un dels conflictes 
més importants del camp català des de finals del segle XIX, fou aprovada 
pel Parlament de Catalunya l’abril de 1934 però la dreta catalana de la Lli-
ga va aconseguir que el govern central hi presentés un recurs d’inconsti-
tucionalitat. Així, es va obrir un enfrontament polític entre les institucions 
catalanes i el govern de la República. En aquells moments de tensió, Com-
panys s’adreçà als càrrecs polítics del seu govern perquè aquells que vol-
guessin renunciessin: 

«Com que em faig càrrec que aquests moments, i per sobre de l’honrade-
sa, del patriotisme, del sentiment nacional, hi ha el temperament indomina-
ble de cada ú comprenc que pot haver-hi qui, amb la més bona voluntat no 
es vegi amb prou forces per a resistir el moment dramàtic que pressentim, 
és, per això que us deixo en llibertat per tal que deixeu aquests càrrecs, si ho 
creieu convenient.»166

Puig Pujades no va dimitir i, pocs dies després, preguntava als coreligi-
onaris: «¿Qué haurieu fet vós?» i, afegia, «si hem estat a les verdes jo crec 
que hem d’estar a les madures i, per això, crec que no devia presentar la 
dimissió de Comissari i així ho vaig comunicar al President Companys».167

Davant el temor que la dretanització del règim afectés també l’Esta-
tut de Catalunya, el govern català decidí encapçalar la revolta a Catalu-

166 DEULOFEU, Alexandre. «Josep Puig Pujades», a Empordà Federal [Figueres], núm. 
941 (11 d’abril de 1936), p. 4.

167 Ibídem

1936

Quan s’ha perdut la fe...

una comèdia teatral que publicà

set anys després d’haver-la escrit.

BC
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barcelona, 11 de març de 1934

Diada dels Ajuntaments d’Esquerra. Àpat de la Victòria celebrat al Palau de Projeccions de Montjuïc, 

després de les eleccions municipals del 14 de gener, en les quals ERC assolí un ampli triomf.

La presidència de l’acte estava formada, d’esquerra a dreta, a la fila del davant: x, Joan Ventosa i Roig, 

x, x, x, Martí Rouret, Joaquim Llorens, Francesc Arnau i Cortina, Josep Puig Pujades, Ramon Frontera, 

Maria Dolors Bargalló i Joan Alavedra; a la fila del darrere: Josep Escofet, Nativitat Yarza,

Amadeu Aragay, Antoni Vives, Ventura Gassol, Joan Casanovas, Lluís Companys, Carles Pi i Sunyer, 

Martí Barrera, Pere Mestres, Samuel Morera i Josep Borràs.

CARF
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nya, amb la confiança en l’èxit del moviment a tot l’Estat però sense tenir 
en compte que els anarquistes se’n quedarien al marge. Durant el matí del 
6 d’octubre, forces fidels al Govern de la Generalitat van ocupar punts es-
tratègics de Barcelona. Al vespre, el president Companys va pronunciar un 
discurs des del balcó del Palau de la Generalitat en què proclamava l’Estat 
català dins de la República Federal espanyola.

La reacció del govern central fou declarar l’estat de guerra. El general 
Domènec Batet, cap de la IV Divisió es va mantenir fidel a l’autoritat de Ma-
drid i controlà sense dificultat la revolta. La matinada del 7 d’octubre, Com-
panys es va rendir juntament amb el seu govern, que fou detingut. 

Les decisions del president Companys i la revolta del 6 d’octubre, amb 
el suport d’ERC, van afectar tot Catalunya. La Comissaria Delegada de la 
Generalitat de Catalunya a les comarques gironines també patí els efec-
tes de la insurrecció i, posteriorment, de la repressió de les autoritats go-
vernatives. 

Segons la premsa regionalista de la ciutat de Girona, arran de la procla-
mació del president Companys, Puig Pujades havia destituït «l’ajuntament 
popular de la Ciutat» i l’havia «substituït per una comissió gestora presidi-
da pel senyor Joaquim de Camps i Arboix» —regidor per la minoria repu-
blicana— que, posteriorment, també proclamaria l’Estat català dins la Re-
pública Federal.168

Segons el Diari de Girona a quarts de dotze de la nit, els «revolucionaris» 
havien deixat la ciutat a les fosques, fet que va obligar a l’Exèrcit a col·locar 
potents reflectors per il·luminar les zones més estratègiques. A mitjanit, el 
general Batet va ordenar a la companyia del Batalló de Muntanya núme-
ro 2 sortir de la caserna de Sant Domènec de Girona per proclamar la llei 
marcial. La tropa es va dirigir a la seu de la Comissaria i davant de l’edifici 
«ocupada pels sediciosos», el comandant cap de l’Estat Major, Rafael Do-
mínguez Otero, llegí el ban de guerra.169

En aquell moment, Puig Pujades es trobava al seu despatx i enmig de la 
confusió, davant de l’edifici del comissariat, un tret anònim i mortal va aba-
tre Domínguez Otero.

A l’interior de la Comissaria de la Generalitat s’hi concentraven, se-
gons la premsa, uns tres-cents individus «proveïts d’armes i municions en 
gran abundància amb els quals parapetats en balcons i finestres de l’edifi-
ci hostilitzaven a la tropa» acompanyats del mateix Puig Pujades i d’altres 
membres destacats d’Esquerra Republicana de Catalunya: Miquel Santaló, 
Josep Mascort, Pere Cerezo, Joaquim Camps i Arboix, Amadeu Oliva i Dal-
mau Pla. I Antoni Duran, dirigent gironí del Partit Republicà d’Esquerra —

168 «La insensata rebel·lió d’aquests dies. El fracàs de la política esquerrana-socialista», a 
Diari de Girona [Girona], núm. 225 (9 d’octubre de 1934), p. 1.

169 Ibídem

1938

Ell, a la presó, el relat memorialístic

del seu empresonament

pels Fets d’Octubre de 1934.

BC
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sant Jordi desvalls, 24 d’abril de 1934

El comissari delegat de Girona, Josep Puig Pujades

pronuncia un discurs en la inauguració de les escoles municipals.

VALENTÍ FARGNOLI / APJPP
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el nom que prenia a Catalunya el partit espanyol Izqui-
erda Republicana.170

Fins a dos quarts de cinc de la matinada, no es van 
repetir els combats que abocaren «nombroses descàr-
regues des de l’edifici de la Generalitat».171 Finalment, a 
dos quarts de set del matí del diumenge els «revoluci-
onaris» es van entregar a la tropa, entre ells, Puig Pu-
jades, el diputat a Corts Melcior Marial, l’advocat i pre-
sident d’Acció Catalana Lluís Franquesa, el tinent de 
seguretat Jesús Serra, el cap de policia Joan Serrano i 
les forces de seguretat de la Generalitat.172

Puig Pujades fou considerat el principal responsa-
ble polític de l’assassinat de Domínguez Otero i, com a 
conseqüència, els soldats l’emmanillaren i el conduïren 
a la Presó provincial de Girona, al «pozo», la cel·la de 
càstig destinada als delinqüents comuns.173 Catalunya 
entrà en una etapa d’interinitat caracteritzada per una 
important repressió en decretar-se l’estat de guerra 
arreu de l’Estat espanyol i per la suspensió de l’Estatut 
d’autonomia. Tant el president Companys com la res-
ta de membres del Govern de la Generalitat foren jut-
jats i enviats als penals de Cartagena i del Puerto de 
Santa Maria.

Dos dies després, el Butlletí Oficial de la Generali-
tat de Catalunya informava que el govern, encapça-
lat per Lluís Companys, havia estat cessat de les se-
ves responsabilitats polítiques. La mateixa relació de 
noms especificava que a Girona, Josep Puig Pujades i 
els membres d’ERC, Amadeu Oliva i Josep Irla, havien 
estat desposseïts dels seus càrrecs.

Els dies immediatament posteriors als Fets d’Oc-
tubre, van córrer rumors que Puig Pujades podria ser 
afusellat. A l’Ajuntament de Figueres, d’on el polític 
n’era també regidor, s’acordà el 12 d’octubre, que els 
homes d’ERC que formaven part del plenari fossin sus-
pesos i substituïts pels de la minoria, que s’encarrega-
rien de la gestió administrativa, mentre que de l’ordre 
públic se’n faria càrrec la Comandància Militar.

170 Ibídem

171 Ibídem

172 Ibídem

173 CEREZO, P. «Un esperit fort», a Empordà Federal [Figueres], 
núm. 941 (11 d’abril de 1936), p. 2.

En resposta a l’empresonament de molts elements 
d’esquerres, s’inicià una intensa campanya a favor del 
seu alliberament d’un any i mig de durada en què es 
van succeir actes de suport. L’escriptor Prudenci Ber-
trana va escriure l’octubre de 1934 a Carles Raho-
la, «intranquil per la desgraciada gesta del diumenge 
històric (!) 6 d’octubre».174 En la missiva, Bertrana la-
mentava que des dels primers moments Puig Pujades 
s’hi hagués vist compromès i estava preocupat per les 
conseqüències que li podia implicar el càrrec que os-
tentava: «ho lamento amb tota l’ànima. Us prego que 
em doneu noves d’ell i la seva situació més o menys 
greu. És a la presó, en la meva antiga dispesa?».175

En aquells mesos, Puig Pujades es referí als altres 
homes d’ERC que l’acompanyaren durant el captiveri: 
els diputats Melcior Marial, Pere Cerezo i Antoni Dot, 
Lluís Franquesa, Víctor Auguet i Lluís Bota. El polític 
es dedicà intensament a l’escriptura donant lloc a di-
verses obres, per exemple, una obra dramàtica titula-
da SOS i elaborà diverses traduccions del francès entre 
les quals cal remarcar El covard d’Henri-René Lenor-
mand. D’entre la producció d’aquests mesos, però, en 
destaca especialment unes memòries titulades Ell, a la 
presó, una introspecció personal dels dies de captiveri 
que no es publicaria fins el 1938. Segons Carles Raho-
la es tracta d’un ««document humà», una de les millors 
obres —la més intensa, sens dubte»176 i, en aquest sen-
tit, Rafael Tasis va escriure a La Publicitat que el volum 
de Puig Pujades era un «llibre sincer i emocionat, que 
per damunt de tot és un cant a l’amistat».177

L’escriptura des de la cel·la es complementà amb 
lectures que consistiren en La Bíblia, Els plaers de la 
vida de Lord Averbury, Les consolacions de Sèneca, 
La vida austera de Pere Coromines, Els diàlegs de Pla-
tó, Xavier Monsalvatge: assaig per a una biografia sen-
timental, de Carles Rahola. A l’espera de judici, les au-

174 RAHOLA, Carles. Els Epistolaris de..., op. cit., p. 300.

175 Ibídem

176 RAHOLA, Carles. «Impromptu», a Empordà Federal [Figue-
res], núm. 941 (11 d’abril de 1936), p. 5.

177 TASIS MARCA, Rafael. «Dos llibres sobre una mateixa presó» 
a La Publicitat [Barcelona], a Empordà Federal [Figueres], 
núm. 10.607 (19 d’octubre de 1938), p. 2.
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Girona, circa 1935

Josep Puig Pujades

empresonat al Seminari,

arran dels Fets d’Octubre 

de 1934.

APJPP
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toritats li van atorgar el 24 d’abril de 1935 un règim 
de presó atenuada al·legant el seu precari estat de sa-
lut. Mentre que el polític es trobava al domicili familiar 
de Figueres, el Teatre Principal de la ciutat anunciava 
pel 26 de maig de 1935 l’estrena de l’obra SOS inter-
pretada per la companyia de Mercè-Nicolau-Martori. 
Pocs dies després, coneixeria que la causa havia es-
tat elevada al plenari i que les conclusions fiscals de-
manaven als processats «penes de dotze a vint anys 
de reclusió».178

El 23 de juliol de 1935, Puig Pujades ingressà no-
vament a la presó de Girona coincidint amb l’aparició 
de L’Horitzó, un nou setmanari d’Esquerra a Barcelo-
na en el qual col·laborà. Fou especialment significa-
tiu un article que va escriure «a les hores térboles, a 
les hores tristes, a les hores de persecució en què es 
desfermen les baixes passions de l’enemic» en el qual 
apostava per la solidaritat amb els presos com a deure 
de civilitat envers aquells homes que sentien els ma-
teixos ideals: 

«No pas solament amb l’ajut material, als qui ho ne-
cessiten, sinó encara més, atorgant-los-hi llur ajut mo-
ral, a ells i a llur família, assistint-los, anant a comprar 
als seus establiments, visitant-los i encoratjant-los a 
tothora i allí on sigui».179

Mentre continuava reclòs com tot el govern català, 
els casals i centres catalanistes estaven clausurats, no 
es podien fer reunions públiques i la premsa era cen-
surada, ressorgiren velles divergències polítiques. A la 
presó el president Companys va encarregar a Carles Pi 
i Sunyer, el destituït alcalde de Barcelona, la tasca de 
reestructurar el partit en un moment molt delicat. En 
aquesta tasca de reestructuració, Pi i Sunyer va pro-
nunciar el desembre de 1935 una conferència a Figue-
res en què feia balanç de la situació d’ERC i recordava 
els empresonats. El mateix Puig Pujades redactà una 
carta on afirmava la seva:

178 «Ultimes informacions», a El Dia [Manresa], núm. 1.542 (5 de 
juny de 1935), p. 4.

179 PUIG PUJADES, J. «La nostra solidaritat», a L’Horitzó [Barce-
lona], núm. 6 (7 de setembre de 1935), p. 1 

«Fe en els destins de la nostra pàtria i la meva con-
fiança en els homes que dirigeixen l’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, la qual és penyora del recobrament 
de les nostres llibertats que ens arrebassaren aquells 
partits, que no poden enorgullir-se sinó, d’haver pros-
tituït la República, entregant-la a les mans dels seus 
enemics.»180

A finals d’any, L’Autonomista va entrevistar l’escrip-
tor des de la presó per tal que expliqués l’activitat li-
terària que duia a terme i el posicionament davant les 
darreres estrenes teatrals. Assenyalava que havia es-
crit algunes comèdies —SOS, Don Joan a la posta i 
L’avi i la néta—, un sainet i una novel·la Què cosa és 
amor. En la mateixa entrevista anunciava que d’un mo-
ment a l’altre havia de publicar-se a El Nostre Teatre 
una de les seves comèdies Quan s’ha perdut la fe... i 
sentenciava:

«Projectes... seguir treballant, tant si representen 
com no les meves comèdies, els empresaris barcelo-
nins. Potser algun dia Déu Nostre Senyor els tocarà el 
cor. Per la meva part, estic —i ho he demostrat— confor-
mat amb el que el destí em guardi».181

L’advocat figuerenc i diputat a Corts de la Lliga Ca-
talana per Lleida, Lluís Massot Balaguer va encarre-
gar-se de la defensa de Puig Pujades en el judici que 
començà a principis de gener de 1936. A l’inici del ju-
dici, l’advocat defensor protestà per la celebració del 
consell de guerra ja que hi havia pendent davant el 
Tribunal Suprem un recurs de cassació que al·legava 
qüestions de competència, la resolució del qual po-
dia afectar directament la causa però que, finalment, 
es va desestimar. 

La hipòtesi de l’advocat Massot consistia en demos-
trar que Puig Pujades «no tenia cap relació com a co-

180 PUIG PUJADES. «Amics:» a “La conferència de Carles Pi i Su-
nyer”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 924 (21 de desem-
bre de 1935), p. 2.

181 «Parla J. Puig Pujades», a Empordà Federal [Figueres], núm. 
923 (14 de desembre de 1935), p. 3. Reproduït de L’Autono-
mista [Girona], núm. 9.729 (29 de novembre de 1935), p. 2.
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Girona, circa 1935

Bona part dels principals

dirigents gironins

d’Esquerra empresonats

al Seminari, arran dels

Fets d’Octubre de 1934.

D’esquerra a dreta,

dempeus:

Josep Puig Pujades,

Pere Cerezo, x i x.

Assegut: Antoni Dot.

FJI
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missari de la Generalitat amb les funcions d’ordre pú-
blic que eren desenvolupades per un altre comissari 
especial».182 Malgrat l’argumentació i els nombrosos 
testimonis, el judici durà pocs dies i el tribunal es retirà 
a deliberar. El titular de La Humanitat de l’11 de gener 
era contundent: «Cadena perpètua per a Puig Pujades 
i Martí».183 Es feia pública «la sentència comdemnant a 
reclusió perpètua al senyor Puig Pujades», juntament 
amb l’agent de la Generalitat Francesc Martín Embo-
des.184

La notícia de la condemna causà una «forta impres-
sió per considerar-la exageradament rigorosa».185 De 
res havia servit el suport de la societat civil gironina 
però també d’un grup d’intel·lectuals francesos resi-
dents a Perpinyà que, a través de l’ambaixada espa-
nyola a París, van fer arribar el setembre de 1935 el 
seu descontentament per la reclusió i en demanaven 
l’absolució pel delicat estat de salut. Segons el cònsol, 
Andrés Iglesias Velayos, els signants «a pesar de ser 
catalanes franceses y estar en relación continua con 
los intelectuales de Barcelona, nunca han hecho polí-
tica catalanista, y su gesto no es debido a mira políti-
ca alguna».186 Es tractava d’intel·lectuals estretament 
vinculats a les institucions culturals i socials franceses 
del Rosselló —Francesc Tresserra, Carles Grandó, Ho-
raci Chauvet, François Francis i M. Montpellier— que 
havien adreçat

«Un missatge amb centenars de signatures dema-
nant la llibertat de Puig Pujades al govern d’Espanya 

182 «Informacio General», a Diari de Girona [Girona], núm. 6 (9 
de gener de 1936), p. 2.

183 «Cadena perpètua per a Puig Pujades i Martí», a La Humani-
tat [Barcelona], núm. 1.211 (11 de gener de 1936), p. 1.

184 «Ultimes informacions. El Consell de Guerra pels fets de Gi-
rona», a El Dia [Manresa], núm. 1.218 (10 de gener de 1934), p. 
4; «Los sucesos del 6 de octubre. Se condena a cadena per-
petua al poeta e historiador catalán don José Puig Pujadas», 
a La Voz [Madrid], núm. 4.681 (10 de gener de 1936), p. 3.

185 «El Consell de Guerra pels fets d’octubre a Girona», a Empor-
dà Federal [Figueres], núm. 927 (11 de gener de 1936), p. 2.

186 AGA. Embajada de España en París. Expedientes de la Repú-
blica: Puig Pujades, Cónsul en Perpiñán. Años 1935. Sig. Caixa 
54/11116.

per mitjà de l’ex-president de la Republica Mr. Dou-
mergue que es cuidà de fer arribar la petició a les al-
tes esferes governamentals. Llavors com sempre la far-
sa diplomatica internacional ofegà el clam dels nostres 
governants rossellonesos, però el gest noble mereix el 
reconeixement de tots els empordanesos i de tots els 
catalans».187

Tot i aquests esforços, Puig Pujades fou un dels tres 
mil empresonats polítics que foren inculpats, detin-
guts i condemnats, i va esdevenir el «símbol de la in-
justa repressió subsegüent als fets del 6 d’octubre».188

les eleccions de febrer de 1936: diputat a corts 

La repressió que es desencadenà arran de les re-
volucions d’Astúries i de Catalunya contra obrers, mi-
litants sindicals i organitzacions polítiques d’esquer-
ra provocaren un fort malestar entre amplis sectors 
de l’opinió pública. Aquesta política repressiva, junta-
ment amb la falta de solucions als problemes econò-
mics del país i la defensa sistemàtica dels interessos 
dels grups dominants, provocaren un progressiu des-
crèdit del govern. 

La crisi dels darrers governs de dreta també afec-
tats per l’escàndol de l’estraperlo —s’havien descobert 
casos de suborn en les altes esferes del poder— va 
accelerar la convocatòria d’eleccions generals pel 16 
de febrer de 1936. Precisament, l’òrgan que finançava 
Puig Pujades, Empordà Federal, que havia deixat de 
sortir arran dels Fets d’Octubre entre el 29 de setem-
bre de 1934 i el novembre de 1935, reaparegué coinci-
dint gairebé cronològicament amb la dimissió del go-
vern de Lerroux com a conseqüència de l’escàndol de 
corrupció de l’estraperlo.

187 «Els Jocs Florals del Rosselló esdevenen una diada d’home-
natge al nostre Puig Pujades», a Empordà Federal [Figueres], 
núm. 948 (30 de maig de 1936), p. 1-2. 

188 PLA, Jordi i ROMERO, Alfons. «Josep Puig Pujades, polític i 
home de lletres», a AADD. La II República, 60 anys després. 
Estudis sobre les comarques gironines. Girona: Cercle d’Estu-
dis Històrics, 1991, p. 88.
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Figueres,

8 de febrer de 1936

Exemplar

d’Empordà Federal,

exhortant al vot al Front

d’Esquerres a les eleccions

de febrer de 1936 per tal

d’aconseguir l’alliberament

dels 30.000 presos pels

Fets d’Octubre de 1934.

BFC
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A l’Estat espanyol en un ambient polaritzat i tens, 
les forces progressistes s’uniren en el Front Popular, 
format per Izquierda Republicana, Unión Republicana, 
PSOE, PCE, Partido Sindicalista, POUM i UGT. Tot i que 
la CNT no participà directament en l’aliança electoral, 
els seus militants hi donaren suport. Per contrarestar 
el Front Popular, la dreta va presentar el Bloque Naci-
onal, constituït per la CEDA, els monàrquics i els tra-
dicionalistes.

A Catalunya es constituí el Front d’Esquerres que 
liderat per Esquerra Republicana de Catalunya agru-
pava totes les formacions esquerranes del país: Ac-
ció Catalana Republicana, Partit Republicà d’Esquerra, 
Unió Socialista de Catalunya, Partit Comunista de Ca-
talunya, Partit Català Proletari, Partit Obrer d’Unifica-
ció Marxista, Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra i 
Unió de Rabassaires.

La forta polarització política motivà, encara que 
Puig Pujades continués a la presó, que el setmanari 
Empordà Federal es reorganitzés i s’utilitzés novament 
el periòdic com a plataforma política per fer balanç de 
la situació, llançar consignes a favor de la candidatura 
del Front d’Esquerres de Catalunya i cercar recursos 
econòmics per finançar aquestes campanyes. Així ma-
teix, els promotors van reorganitzar la xarxa d’entitats 
que ERC havia construït a l’inici de la Segona Repúbli-
ca amb l’objectiu de mantenir la influència que havia 
exercit en el territori. 

Tot i que Puig Pujades continuava empresonat, pro-
bablement, finançà bona part de la reaparició del pro-
jecte periodístic. Durant aquestes setmanes, el periò-
dic desplegà una activitat creixent en la difusió d’actes 
polítics programats davant la imminent convocatòria 
electoral. El primer d’aquests va consistir en l’esmen-
tada conferència titulada «Un partit i el moment po-
lític», pronunciada pel president del Comitè Executiu 
d’ERC, Carles Pi i Sunyer, que havia sortit de la presó. 
Els republicans catalanistes de Figueres articularen i 
consensuaren les seves accions amb la resta d’agrupa-
cions comarcals d’ERC. El punt de trobada fou el cen-
tre de la Unió de Rabassaires de Girona, on es van reu-
nir el 25 de gener de 1936 les agrupacions de Figueres, 
la Bisbal d’Empordà, Girona, Olot, Ripollès, Puigcerdà i 
Santa Coloma de Farners per consensuar les línies ge-

nerals de la campanya electoral. Aquestes directrius 
s’expressaren a través de la premsa afí amb tres temes 
centrals: l’afermament de la República, el restabliment 
de l’Estatut i l’amnistia per als presos polítics.

Els redactors del setmanari rebutjaven l’amenaça 
feixista i el fet que Espanya fos «una presó», en al·lusió 
als 30.000 presos polítics condemnats arran dels Fets 
d’Octubre. Aquesta qüestió fou especialment rellevant 
en la campanya en pro de l’alliberament de Puig Pu-
jades, encapçalada pel setmanari Empordà Federal, 
que culminà amb un número previ a les eleccions el 
qual presentava una fotografia del polític empresonat 
i es proclamava la crida següent: «16 de febrer! Figue-
rencs! Empordanesos! Dones liberals! Tots a la lluita! 
Per l’Amnistia!». 

De nou, Empordà Federal publicà el 8 de febrer una 
altra fotografia amb aquesta cita «J. Puig Pujades, fi-
guerenc exemplar, condemnat a reclusió perpètua. Els 
vostres vots, empordanesos, han d’alliberar-lo. Per la 
dignitat civil, per republicanisme i per justícia».189 La 
inclusió del seu nom en la candidatura del Front d’Es-
querres en les eleccions a Corts del 16 de febrer de 
1936 era una estratègia perquè, en el cas de ser elegit, 
s’assegurava la sortida de la presó.

Malgrat que el triomf de la candidatura podia supo-
sar l’alliberament de Puig Pujades i que hi hagués un 
consens generalitzat per aconseguir-ho, la dreta giro-
nina alertava l’electorat del que podia suposar la vic-
tòria del Front d’Esquerres i criticava els membres que 
formaven part de la seva candidatura amb l’afirmació 
que havien causat una gran decepció perquè després 
de «la por i de cruentes lluites» havien presentat una 
candidatura «monstruosa» amb «burgesos i miliona-
ris»: 

«Cap Pi i Sunyer. Cap Xirau Palau. Cap Hurtado. Tot 
són coses autèntiques per a fer la revolució. Uns amb 
pessetes altres amb l’esperit destructiu [...] Els plats 
forts, ni cal dir-ho, són en Mascort i en Santaló, únics 
que coneixen el tinglado electoral i que preparen l’as-
segurament llur per a les minories. Ni Martí Esteve, ni 

189 A Empordà Federal [Figueres], núm. 931 (8 de febrer de 
1936), p. 3.
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Figueres, 14 de febrer de 1936

Míting de la Federació Republicana Socialista de l’Empordà celebrat al Teatre Jardí,

amb l’assistència de Carles Pi i Sunyer. Presideixen l’acte les imatges dels encara empresonats

Lluís Companys i Josep Puig Pujades.

APJPP
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Puig Pujades, ni el que finança l’elecció Casanelles, te-
nen cap probabilitat d’èxit. I és lamentable perquè si al-
guna cosa hi ha aprofitable d’aqueixa candidatura, és 
res. I entre el res, l’inocuitat del senyor Puig Pujades i 
del senyor Martí Esteve, empresonats que tenen la con-
vicció que si algú els ha de treure del mal pas en que 
els col·locà l’Esquerra el 6 d’octubre, som nosaltres.»190

El 18 de febrer es constituí novament l’Ajuntament 
de Figueres amb els regidors d’esquerres que havi-
en estat destituïts arbitràriament entre el 12 d’octu-
bre de 1934 i el 16 de febrer de 1936. En aquest mo-
ment, Puig Pujades feia gairebé un any i mig que era 
a la presó i, tenint en compte la impossibilitat d’assis-
tir al plenari, envià una carta en què definia el govern 
d’aquests mesos com «un Govern municipal d’esqui-
rols i pervinguts».191 Una qualificació que va desagradar 
a la minoria governant la qual no va assistir a la sego-
na sessió extraordinària que se celebrà el mateix dia.

Dos dies després, el 20 de febrer, es va dur a ter-
me l’escrutini. En l’àmbit estatal, hi hagué una parti-
cipació molt alta, un 72% del cens, i el Front Popular 
guanyà les eleccions, de forma clara en les grans ciu-
tats, les àrees industrials i les zones latifundistes d’An-
dalusia i Extremadura. Els resultats oficials proclamats 
el 20 de febrer mostraren la següent distribució d’es-
cons: 257 diputats del Front Popular, 139 de dretes i 
57 de centre.

A Catalunya el Front d’Esquerres guanyà a les cinc 
circumscripcions assolint 41 diputats enfront dels 13 
del Front Català d’Ordre liderat per la Lliga que agru-
pava a la dreta catòlica, els tradicionalistes, els monàr-
quics i els republicans radicals lerrouxistes.

A Girona, a partir d’aquests resultats, es proclama-
ren diputats Josep Puig Pujades que obtingué el se-
gon percentatge més elevat de vots, Miquel Santaló i 

190 «La setmana política», a Diari de Girona [Girona], núm. 30 (6 
de febrer de 1936), p. 1.

191 «Els consellers de l’Ajuntament popular de Figueres, en pren-
dre possessió dels seus càrrecs, dels quals n’havien estat 
desposseïts per la força i l’arbitrarietat, prengueren els se-
güents acords», a Empordà Federal [Figueres], núm. 934 (22 
de febrer de 1936), p. 4. 

Josep Mascort, també d’Esquerra, Martí Esteve d’Acció 
Catalana, Joan Casanelles del PNRE i dos candidats de 
la Lliga, Joan Estelrich i Carles Badia. Al districte de Fi-
gueres, Puig Pujades guanyà a tots els municipis. La 
credencial, presentada al Congrés dels Diputats, as-
senyalava que el candidat havia obtingut 82.466 vots 

«figurando entre los siete Candidatos que han obte-
nido mayor votación, todos los cuales han alcanzado 
más del cuarenta por ciento de los votos emitidos, sin 
que en el acto de referencia se hayan formulada protes-
tats ni reclamaciones».192

La primera de les conseqüències del triomf del 
Front d’Esquerres fou la sortida de Puig Pujades del 
centre penitenciari de Girona, el mateix dia 20, amb 
presó atenuada per haver estat elegit diputat. Les ac-
tes escrutades per les Juntes del Cens van arribar el 28 
de febrer 1936 al Congrés. En espera del nomenament, 
dimití a l’abril de regidor a l’Ajuntament de Figueres i 
mitjançant un decret del president de la Generalitat, 
fou nomenat el 3 de març de nou comissari delegat a 
la província de Girona i el 4 va prendre possessió del 
càrrec, però n’hagué de dimitir el 16 de març per assu-
mir les responsabilitats de diputat a Corts. 

Puig Pujades fou donat d’alta al Congrés dels Di-
putats el 27 de febrer de 1936 i el 7 d’abril va jurar 
el càrrec. Inicialment, fou elegit suplent a les comis-
sions de comunicacions, transports i obres públiques, 
guerra, pensions i al Tribunal de Comptes, encara que 
no hem localitzat intervencions en cap d’elles.193 En 
aquest moment, Puig Pujades mantingué la discipli-
na de vot del partit, la seva fe amb els principis de Pi 
i Margall i distingia entre l’ideari republicà de la dreta 
i de l’esquerra:

«Parla del republicanisme d’esquerra i el de dreta, i 
diu que el republicanisme mirat cap a la dreta és un 
canvi de façana. Nosaltres volem un retorn cap aquells 

192 ACD. Sección documentación electoral. Lligall 141. Expedien-
te 19.

193 ACD. Índice de los Diarios de Sesiones. Legislativo 1936, p. 
266.
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Figueres,

15 de febrer de 1936

Exemplar

d’Empordà Federal,

amb propaganda

de la candidatura

del Front d’Esquerres

a les eleccions 

de febrer de 1936.

CJF
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temps de Pi i Margall, aquella República Federal que el 
dia 6 d’octubre vàrem proclamar i que tornarem a pro-
clamar si és necessari».194

L’11 de maig de 1936 Puig Pujades assistí com a di-
putat a Corts al nomenament de Manuel Azaña, —a qui 
havia definit com «un amic de Catalunya, l’home com-
prensiu de les seves ànsies plasmades en l’Estatut que 
ell defensa…»— com a nou president de la República. 
En va escriure una crònica entusiasta:

«Difícilment oblidarem la noble austeritat de la ce-
rimònia que impressiona per la seva simplicitat demo-
cràtica. Això és la República. Ordre i serietat que no 
exclou l’entusiasme: l’entusiasme d’aquella ovació, unà-
nime, absoluta, abassegadora, que es féu a Don Manu-
el Azaña en ésser proclamat President de la República 
Espanyola.»195

Dos mesos després de l’alliberament, l’abril de 1936, 
Empordà Federal celebrà el 25è aniversari amb un nú-
mero extraordinari on es lloava la figura de Puig Puja-
des. Els elogis arribaren dels companys de Figueres i 
de personalitats del catalanisme republicà: Pere Cere-
zo, Ramon Noguer Comet, August Pi i Sunyer, Carles 
Pi i Sunyer, Carles Rahola... que el definiren com el sím-
bol i la guia de la República i l’autonomia a l’Empordà: 

«Un nom que és símbol i concreció de tota una èpo-
ca de lluita i de sacrifici, un nom que constitueix l’ex-
ponent més acusat del republicanisme empordanès, un 
nom que ha estat ànima, esperit, flama encesa dels ide-
als federalistes.»196

En l’extraordinari abundaven els adjectius qualifi-
catius a la trajectòria política i literària de Puig Puja-

194 «Ahir, a Vilahur. L’homenatge a Miquel Santaló», a L’Autono-
mista [Girona], núm. 9.835 (6 d’abril de 1936), p. 1.

195 PUIG PUJADES, J. «Amunt els cors», a Empordà Federal [Fi-
gueres], núm. 946 (16 de maig de 1936), p. 4.

196 «Josep Puig Pujades i el 25è aniversari de Empordà Federal 
1911-1936», a Empordà Federal [Figueres], núm. 941 (11 d’abril 
de 1936), p. 1.

des. Un jove Alexandre Deulofeu el definia com «més 
que un amic, un pare espiritual», i l’anomenava «mece-
nes empordanès» a propòsit del seu mecenatge cul-
tural i, probablement, el finançament de bona part 
d’Empordà Federal i de l’estructura del partit.197 Per la 
seva banda, Ramon Noguer Comet el qualificà de «vi-
rus bonus» i «gran patriota», i va escriure que «ell és 
doncs avui —bé pot dir-se— l’home tipus de la nostra 
terra».198 D’aquests articles se’n desprèn, doncs, que la 
figura de Puig Pujades i Empordà Federal s’identifica-
ven com una única cosa, talment com si es tractés del 
cervell programàtic del periòdic:

«Per Empordà Federal avui és el dia de Puig Pujades. 
Millor dit, per Empordà Federal avui és el dia d’Empor-
dà Federal, perquè un i altre són la mateixa cosa. L’un 
és l’expressió, el concepte, el verb; l’altre la llum, el gui-
atge, l’home. Per això, en aquest vint-i-cinquè aniver-
sari de l’un havia de coincidir l’homenatge de l’altre.»199

197 DEULOFEU, Alexandre. «Josep Puig Pujades», a Empordà 
Federal [Figueres], núm. 941 (11 d’abril de 1936), p. 4.

198 NOGUER COMET, R. «Empordanès representatiu», a Empor-
dà Federal [Figueres], núm. 941 (11 d’abril de 1936), p. 2 .

199 PORTELL, A. «Doble homenatge», a Empordà Federal [Fi-
gueres], núm. 941 (11 d’abril de 1936), p. 8.
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Figueres, 3 de febrer de 1938

Bombardeig de l’aviació feixista italiana.

CHCC
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4
l’esclat del conflicte

Un alçament militar a Melilla, encapçalat pel general Francisco Franco contra 
el govern legítim de la República, es va estendre el 18 de juliol de 1936 per tot 
l’Estat espanyol. El fracàs parcial del cop d’estat provocà l’inici d’una Guerra Ci-
vil que fracturà el país i que s’allargà durant més de 30 mesos.

A la zona republicana i, especialment a Catalunya, en els primers dies de la 
guerra, els escamots de milicians constituïts en comitès del nou poder revolu-
cionari foren els que van controlar la situació al marge de les autoritats civils i 
governatives. Els membres d’Esquerra Republicana de Catalunya eren acusats 
de facciosos quan s’oposaven a les demandes del comitè, els de dretes foren 
titllats d’estar amb connivència amb els insurrectes i es revifà l’onada d’hostili-
tat contra el clergat i els militars. En aquell moment, el vertader govern de Ca-
talunya era el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, que intentà coordinar 
tots els comitès locals. L’acció de l’Ajuntament de Figueres va quedar desbor-
dada i en pocs dies els elements extremistes van aconseguir fer-se amb el con-
trol de la situació. 

L’escenari polític que comportà aquesta nova realitat a Figueres i a l’Empor-
dà impossibilità la iniciativa política dels homes de la FRSE. Puig Pujades sense 
gairebé temps per desenvolupar el càrrec de diputat a Corts, es trobà en una 
posició secundària que l’acabà marginant malgrat el lideratge polític anterior. 
Els resultats electorals no es corresponien amb una nova situació que era im-
possible controlar i amb la qual Puig Pujades se sentia desbordat. Ho recorda-
va Agustí Cabruja amb aquests termes:

«Sembla que encara sento la seva veu, a través del teléfon, implorant, a les nos-
tres autoritats, des de Figueres, auxili en nom d’un ordre i un respecte que ja no 
existia... (Havia arribat a l’Empordà, una allau de gent forastera àvida de guerra i 
de sang).

Davant d’aquella invasió, i de la seva impotència, l’home es desfeia en clams i en 
llàgrimes... “Amb aquest Empordà, amb aquest cel tan clar i tan pur, com és pos-

Ales	negres	sobre	Figueres
1936-1939
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perpinyà, 11 de novembre de 1937

Desfilada en commemoració de l’armistici de la Primera Guerra Mundial, a l’esplanada del Palau

dels Reis de Mallorca, amb la presència de Josep Puig Pujades com a cònsol de la República.

A.CHAUVIN / APJPP
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sible que el cor dels homes hi floreixi l’odi i la venjan-
ça”».200

També el retrobem fugaçment en aparicions públi-
ques en què va compartir protagonisme amb d’altres 
forces polítiques ascendents: participà en un míting 
al Teatre El Jardí de Figueres presidit per Estrada on 
també van intervenir Pere Gibert (PSUC), Pere Bellos-
tes (POUM), Antoni Orts (CNT), Joan Carreres (Fede-
ració Local de Sindicats Obrers), Àngel Pinardell (FAI) 
i un representant de la UGT. Tots coincidien en defen-
sar-se de «l’anorreament del feixisme» i en lluitar pel 
«triomf de la República, font de tota justícia social».201 
La ressenya que en va escriure La Vanguardia assenya-
lava encara el paper destacat de Josep Puig Pujades 
en un acte en què «el amplio salón resultó insuficiente 
para el numeroso público que a él asistió, y a tal fin fu-
eron instalados altavoces en dicho acto».202

Pocs dies després, Puig Pujades proposà que es 
fonguessin les campanes de les esglésies de Figue-
res perquè s’aixequessin monuments «a la memò-
ria dels perseguits per totes les tiranies, a la memò-
ria de les víctimes de totes les repressions [...] bronze 
d’aquelles campanes que foren els canons del feixisme 
clerical».203 El polític plantejava seguir el mateix mo-
del de les ciutats de Londres i París que havien aixecat 
una columna de bronze a partir dels canons conque-
rits a Trafalgar Square i a la Place Vendôme, respecti-
vament, com a resultat de diverses victòries:

«Aixequem-lo també el nostre monument que sinte-
titzarà el triomf de l’esperit contra les baixes passions 
de les oligarquies i dictadures. Amb el bronze de les 

200 A.C. «J. Puig Pujades», a La Humanitat [Mèxic], núm. 17 (abril-
maig de 1949), p. 2. Vegeu també: CABRUJA I AUGUET, 
Agustí. Homes de…, op. cit., p. 196.

201 «Noticiari», a Empordà Federal [Figueres], núm. 957 (15 
d’agost de 1936), p. 5.

202 «Implantación de la jornada de 40 horas. Las colonias esco-
lares. Noticias diversas», a La Vanguardia [Barcelona], núm. 
22.592 (11 d’agost de 1936), p. 8.

203 PUIG PUJADES, J. «Donen una nova vida a les campanes mu-
des», a Empordà Federal [Figueres], núm. 958 (22 d’agost de 
1936), p. 2.

campanes de les esglésies que foren, bastim el nostre 
record a les victimes de la reacció que patiren i caigue-
ren per a salvar la llibertat.»204

La situació a Figueres no deuria ser fàcil i Puig Puja-
des decidí fer-se valer de les seves influències per do-
nar un gir a la seva activitat política.

cònsol a perpinyà (1936-1937) 

Els contactes dels republicans federals gironins i, 
especialment, del qui havia estat ministre de Comuni-
cacions, Miquel Santaló, foren claus pel nomenament 
de Puig Pujades com a cònsol espanyol a Perpinyà. El 
diari ABC de Madrid assegurava el 27 d’octubre que 
s’havia reunit amb Santaló i el president de la Repúbli-
ca, Manuel Azaña, que es trobava a Barcelona. L’ende-
mà fou La Vanguardia que n’escrivia la ressenya però 
afegia que, aquell mateix dia, el president Companys 
els havia rebut també juntament amb el subsecretari 
de cultura, Josep Irla. 

La documentació del Ministeri d’Afers Exteriors del 
govern espanyol a Madrid ha estat clau per localitzar 
el nomenament del 31 d’octubre pel qual Julio Álvarez 
del Vayo publicà que Puig Pujades seria nomenat «se-
cretario de primera clase» amb caràcter interí i desti-
nat «al Consulado de la Nación en Perpiñán, en la va-
cante producida por el traslado de don Andrés Iglesias 
y Velayos».205 En el mateix decret, s’assenyalava que el 
salari seria de dotze mil pessetes anuals i nou mil més 
destinades a despeses de representació, quantitats 
assignades en el pressupost. A més, s’hi afegia que la 
durada del càrrec no podia excedir un any.

Tot i aquest nomenament de finals d’octubre, la co-
municació verbal no es produí fins al 2 de novembre 
després d’una conversa telefònica entre l’ambaixador 
d’Espanya a París, Luis Araquistáin, i l’alcaldia de Fi-
gueres. Araquistáin ordenà que Puig Pujades prengués 
possessió del càrrec tan ràpidament com fos possible 

204 Ibídem

205 AMAE. Expediente diplomático José Puig Pujadas. Signatura 
PG 0187. Expedient P315.



JO
S

E
P

 P
U

IG
 P

U
JA

D
E

S

98

València, 1 d’octubre de 1937

Reunió de les Corts republicanes a la Llotja de la Seda, durant el període en què València

fou la capital de la República. Josep Puig Pujades hi apareix, mig ocult en primer terme.

CEF
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i substituís Andrés Iglesias Velayos, probablement, per la seva presump-
ta afiliació profeixista. El govern republicà havia rebut algunes informaci-
ons que denunciaven que el cònsol sortint simpatitzava amb l’aixecament 
militar. Les sospites deurien ser fonamentades perquè Iglesias Velayos es 
resistí a deixar el càrrec durant setmanes tot i les gestions realitzades pel 
mateix Puig Pujades que el 3 de novembre es presentà al consolat però es 
trobà l’edifici tancat; el 4 de novembre fou rebut «cortesmente» però el 
cònsol sortint li exigí mostrar la credencial del nomenament que encara no 
tenia i li assegurà que només acataria el relleu si rebia la notificació del Mi-
nisteri d’Estat, perquè no donava validesa a l’ordre de l’ambaixada de París. 
Les gestions de Puig Pujades per assumir el càrrec s’intensificaren en les 
setmanes següents, primer, amb la sol·licitud de la credencial a l’ambaixa-
da de París, al ministre d’Estat a Madrid i, tot seguit, al ministre del govern 
de la República sense cartera, Jaume Aiguader. 

Mentrestant, l’ambaixador espanyol a París, Luis Araquistáin, comunicà 
telegràficament el 12 de novembre el nomenament de Puig Pujades però 
Iglesias Velayos continuava mantenint que l’esmentada notificació no te-
nia suficient validesa. Durant aquells dies, Puig Pujades demanà al presi-
dent del Centre Espanyol, Rufino Iruretagoyena i al delegat de la Junta de 
Relacions Culturals del Ministeri d’Estat i professor d’espanyol a Perpinyà, 
Agustín Sala, que s’encarreguessin de defensar els interessos de la colònia 
espanyola com a contrapunt a la gestió del consolat, clarament pròxim als 
sectors de dreta que havien afavorit l’aixecament militar.

La situació empitjorà quan un grup d’elements de la FAI pressionaren 
a Iglesias Velayos perquè els entregués el consolat. Aquest no només s’hi 
negà sinó que apel·là a la força policial. Mentrestant, Puig Pujades rebia el 
18 de novembre un telegrama de l’ambaixador d’Espanya a París en el qual 
confirmava el nomenament i afirmava que s’havien realitzat gestions «cer-
ca autoridades francesas para allanar dificultades su toma posesión sirvase 
incorporarse urgentemente Consulado Perpignan».206

Malgrat les directrius del govern espanyol, el diari francès L’Indépendant 
es posicionà a favor d’Iglesias Velayos en un extens article el 18 de novem-
bre en què explicava el complex i accidentat traspàs de poders. Segons el 
periòdic,

«À l’heure actuelle, aucun consul d’Espagne en France ne peut être changé 
si le Conseil des Ministres de Valence ne l’a décidé, si le ministre des Affaires 
Etrangeres espagnol n’a pas informé de cette modification son collègue fran-
çais et si le président de la République Française n’a pas retiré l’exequatur».207

206 AMAE. Expediente diplomático José Puig Pujadas. Signatura PG0187. Expedient P315.

207 «L’affaire du Consulat d’Espagne à Perpignan», a L’Indépendant [Perpinyà], núm. 323 
(18 de novembre de 1936), p. 1.

1937

Retrat de Josep Puig Pujades

en la seva etapa de cònsol a Perpinyà.

A. CHAUVIN / APJPP

1937

Signatura de Josep Puig Pujades
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lió, 1938

Josep Puig Pujades, cònsol de la República a Lió, amb un assistent.

APJPP
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La informació especificava que el cònsol sortint era 
un funcionari del govern espanyol, justificava que no 
volgués deixar el càrrec i afirmava implícitament que 
la destitució era una estratègia de la Generalitat de 
Catalunya i de la FAI per fer-se amb el control del con-
solat.

El mateix dia que es publicava aquesta notícia, el 
cònsol sortint admeté haver rebut la notificació que el 
destituïa però assegurava que no tenia coneixement 
de la del successor i, per tant, de nou es negà a deixar 
el càrrec, motiu pel qual el prefecte dels Pirineus Ori-
entals, a requeriment també d’Iruretagoyena, va deci-
dir intervenir directament en el conflicte. En un princi-
pi, Iglesias Velayos amenaçà amb l’entrega dels seus 
poders al cònsol d’Itàlia però, finalment, els facilità al 
de Portvendres, el qual, al seu torn, en va donar pos-
sessió el 20 de novembre a Josep Puig Pujades.

 A la presa de possessió del càrrec hi van assistir 
Iruretagoyena, Sala i el col·laborador del nou cònsol 
i canceller, l’advocat Joaquim Camps i Arboix qui ha-
via estat alcalde de Girona entre 1934 i 1936. La prem-
sa local es va fer ressò del nomenament i va destacar 
la popularitat de Puig Pujades com a escriptor: «très 
connu dans les milieux littéraires roussillonais».208

De fet, el conflicte que s’havia produït entre Puig 
Pujades i Iglesias Velayos no era personalista sinó que, 
per alguns historiadors, en el rerefons hi havia la riva-
litat entre el govern republicà de València i la Gene-
ralitat de Catalunya. Segons María E. Gómez, la subs-
titució del cònsol formava part d’una campanya més 
ambiciosa per part del govern català, que pretenia col-
locar els seus representants en llocs rellevants de la 
política exterior, especialment la francesa. En aquest 
sentit, Gómez assegura que «para lograr este reco-
nocimiento, detrás del cual veían las autoridades ca-
talanas una aceptación tácita de la independencia de 
Cataluña, se empleó la táctica del nombramiento de 
catalanistas reconocidos para el desempeño del pues-
to de cónsul en las localidades francesas más cercanas 
a la frontera española, siendo irrelevante que estas de-
signaciones se llevaran a cabo utilizando medios califi-

208 «Au Consulat d’Espagne», a L’Indépendant [Perpinyà], núm. 
326 (21 de novembre de 1936), p. 4.

cados como poco ajustados a Derecho».209 Per Goméz, 
«los integrantes de la Generalitat creyeron que si las 
autoridades galas aceptaban de facto los nombrami-
entos de los cónsules catalanistas, tácitamente admiti-
rían también la independencia y podría solicitarse por 
tanto el reconocimiento de la república catalana».210

En tot cas, considerem que més enllà de les rivali-
tats entre els diferents governs de la República, la dis-
puta se circumscrivia també en les àrees d’influència 
que volien assolir el bàndol nacional i el republicà a 
l’estranger, respectivament. Les sospites que el cònsol 
sortint, Iglesias Velayos, mostrés simpaties per Fran-
co feien témer a les autoritats republicanes la pèrdua 
d’influència al sud-est de França.

Quan Puig Pujades accedí al consolat, constatà el 
presumpte divorci que existia entre l’organisme ofi-
cial i la colònia espanyola que, segons afirmava, pre-
sentava «unas características opuestas a las tendenci-
as derechistas».211 El polític considerava que durant el 
mandat de l’anterior cònsol:

«Se sentía, moral y físicamente, alejada y en pugna 
con la situación consular, por ser esta más que ostensi-
blemente afecta a los elementos facciosos, deliberada-
mente subordinada a las orientaciones de su política. El 
desplante era la norma al uso en el trato que se daba 
en Cancillería, hasta con los ciudadanos que reclama-
ban los simples servicios habituales.»212

A causa d’aquest malestar, es proposà refer els vin-
cles entre la institució i la colònia espanyola amb una 
clara voluntat de dotar de prestigi la gestió del con-
solat. Malgrat aquest interès, ni la premsa francesa 
ni alguns grups opositors li posaren fàcil. Els periò-

209 GÓMEZ ROJO, María E. «El Consulado español en Perpignan 
durante los siglos XIX y XX (1a parte)», a Revista europea de 
derecho de la navegación marítima y aeronáutica [Barcelo-
na], núm. 14 (1998), p. 1970. L’autora de l’article es remet al 
diari L’Indépendant de Perpinyà amb data del 18 de novem-
bre de 1936.

210 Ibídem

211 AMAE. Expediente diplomático José Puig Pujadas. Signatura 
PG 0187. Expedient P315.

212 Ibídem
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montserrat, 1 de febrer de 1938

El dirigent d’Esquerra Miquel Santaló intervé en una sessió de les Corts republicanes celebrada

a l’abadia de Montserrat. Al costat de Santaló, apareix Lluís Nicolau d’Olwer i rere seu,

Josep Puig Pujades.

JOSEP MARIA SAGARRA I PLANA / ANC - FONS JOSEP MARIA SAGARRA I PLANA
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dics L’Eclair de Montpellier i el setmanari Flamme du 
Midi de Perpinyà encapçalaren una «feroz y persisten-
te campaña, política y personal» i, alhora, van difon-
dre «procacidades clandestinas esparcidas por medio 
de anónimos y maledicencia irresponsable».213 D’altres, 
com Empordà Federal elogiaren aquesta nova respon-
sabilitat i es feren ressò dels seus propòsits: 

«Jo sóc aquí, va dir, per a fer la guerra... No interpre-
teu malament aquesta frase. Car ella significa que la 
meva acció moral té per objecte aconseguir el nombre 
més considerable d’adeptes a la nostra justa causa. [...] 
En aquestes hores que Espanya necessita l’ajut de tots 
els seus amics. Fer la guerra, he dit, si, amb les armes 
de l’entusiasme, de la raó i de la propaganda en defen-
sa de la dignitat d’Espanya. A la nostra creuada per la 
defensa de la democràcia deuen aportar-hi el seu con-
curs, tots els pobles liberals del món, per quan el destí 
d’Espanya és el destí d’Europa.»214

L’Eclair de Montpeller fou molt crític amb Puig Pu-
jades i titulà un article «Le mauvais quart d’heure. Le 
mauvais consul» com a contrarèplica a l’entrevista 
que François Francis havia publicat a L’Indépendant. 
Aquell diari considerava que el polític era

«À Perpignan l’agent de Moscou et de la Fédération 
Anarchiste Ibérique qui veut faire du catalanisme et de 
la défunte république de Barcelone le véhicule le plus 
redoutable du communisme».215

213 APJPP. Retalls de premsa. No hi consta ni la data ni la pàgina.

214 FRANCIS, François. «Al Consolat d’Espanya a Perpinyà. Un 
quart d’hora amb Puig Pujades», a Empordà Federal [Figue-
res], núm. 973 (5 de desembre de 1936), p. 3; Vegeu tam-
bé FRANÇOIS-FRANCIS. «Au Consulat d’Espagne. Un quart 
d’heure avec M. Puig-Pujades», a L’Indépendant [Perpinyà], 
núm. 327 (22 de novembre de 1936), p. 4; RESPAUT, Pier-
re. «Le mauvais quart d’heure. Le mauvais consul», a L’Eclair 
[Montpeller], núm. 21.557 (26 de novembre de 1936).

215 RESPAUT, Pierre. «Le mauvais quart d’heure. Le mauvais con-
sul», a L’Eclair [Montpeller], núm. 21. 557 (26 de novembre de 
1936). Vegeu: CEF. Retalls de premsa. Tot i que s’ha pogut 
llegir l’article, no s’ha localitzat l’exemplar a la MCEZ perquè 
la col·lecció és incompleta.

L’article atemoria sobre les maneres anarquistes —
col·lectivització de les empreses, tancament de les 
esglésies, persecució del clergat, entre altres— i de-
manava l’expulsió de tot allò que suposés revolució i 
desordre, especialment del nou cònsol, a qui acusa-
ven de roig: 

«Nous en voyons de fameux spécimens de cette ar-
mée du peuple espagnol à Perpignan dans ces troupe-
aux d’esclaves sans feu ni lieu, que les maquignons du 
Frente Popular vont ramasser dans les bas-fonds des 
grandes villes pour les pousser à la boucherie marxiste.

Le consulat d’Espagne à Perpignan devient le cen-
tre de ce marché dégradant. Il devient aussi le cen-
tre du trafic des armes et de la propagande anarcho-
communiste».216

De fet, la relació amb L’Indépendant fou dolen-
ta perquè, segons asseguren algunes fonts, el govern 
republicà se’n desinteressà. Agustí Cabruja exposava 
que una de les prioritats de Puig Pujades com a còn-
sol fou obrir subscripcions populars entre «els obrers 
rosellonesos i els homes d’idees, i fer adeptes a la nos-
tra causa».217 A partir d’aquest propòsit, el cònsol es va 
posar en contacte amb l’amic Brousse, propietari i di-
rector del diari, preparà un report de l’entrevista i l’en-
vià directament a Madrid en espera de les indicacions 
del govern. Segons Cabruja, però, 

«Passen els dies, les setmanes, un mes, dos mesos, 
i el senyor Negrín no contesta, no es pren la molèstia 
de contestar. Hom torna a insistir-hi fent remarcar, una 
vegada més, la necessitat, la urgència, l’eficàcia de te-
nir un periòdic com L’Indépendant al servei de les insti-
tucions republicanes. En vista que el govern Negrín no 
es decideix, que no es digna ni tan sols a contestar, M. 
Brousse acaba per acceptar l’oferta que en repetides i 
insistents ocasions se li havia fet des del govern fran-
quista. El resultat, les conseqüències, no cal pas que 
les expliqui, perquè tots, qui més qui menys, en con-
servem alguna puntada de peu o alguna fuetada, de la 

216 Ibídem

217 CABRUJA I AUGUET, Agustí. Homes de…, op. cit., p. 197.
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riu roine, juliol de 1938

Josep Puig Pujades, la seva muller Adela Carbona i altres familiars i amics en un dia d’esbarjo

a la vora del riu Roine, entre Viena del Delfinat i Valença.

APJPP
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propaganda anti-rouge d’aquell periòdic de tan trista 
memòria».218

Una de les prioritats de Puig Pujades al capdavant 
del consolat fou la vigilància i el control dels elements 
feixistes que operaven a Perpinyà. Des del consolat 
es feia un seguiment exhaustiu que permetia conèi-
xer els noms dels responsables i els mitjans «de acci-
ón y maquinación» amb què operaven.219 Aquests ele-
ments havien estat denunciats reiteradament tant de 
forma verbal com per escrit a les autoritats france-
ses. Malgrat aquestes tasques, lamentava que no s’ha-
gués aplicat encara el règim d’internament a aquells 
que havien vulnerat les lleis de la bona hospitalitat en 
territori francès i, per contra, assegurava que s’havia 
intervingut per evitar mesures d’excepció a aquelles 
persones que tenien antecedents antifeixistes amb el 
pretext de dedicar-se a activitats a favor de l’acció del 
Front Popular.

Tot i aquestes prevencions, entre la nit del dissabte 
7 de març i la matinada del 8 de març de 1937, es pro-
duí un atemptat contra el consolat de Perpinyà. Algú 
havia col·locat «una bomba explosiva amb aparell de 
rellotgeria i pila elèctrica, al jardí del consolat, prop de 
les oficines».220 El conserge del consolat i marit de la 
seva neboda, Ramon Nugué Vilarasau, havia aconse-
guit la «serenitat i sang freda» per tallar «els fils elèc-
trics» i evitar que l’atemptat tingués majors conse-
qüències.221

L’Eclair de Montpellier i Flamme du Midi de Perpinyà 
van afirmar que es tractava d’un «autoatemptat» per-
petrat pels mateixos membres del consolat. Per con-
tra, Puig Pujades assegurava en declaracions a L’In-
dépendant de Perpinyà que havia descartat atribuir-lo 
als elements de l’extrema esquerra espanyola i con-
siderava que tant el Front Popular espanyol com els 
membres de la FAI i de la CNT havien mostrat simpati-
es pel consolat. No obstant, plantejava que 

218 CABRUJA I AUGUET, Agustí. Homes de…, op. cit., p. 197.

219 Ibídem

220 «Una bomba al Consolat d’Espanya a Perpinyà», a Empordà 
Federal [Figueres], núm. 987 (12 de març de 1937), p. 2.

221 Ibídem

«Aquests actes són la finalitat, el punt culminant 
d’una campanya dels elements de dreta que, poc agra-
ïts a l’hospitalitat que el vostre generós país els atorga, 
intenten presentar el Rosselló com si s’hi visqués sota 
l’imperi del terror» 

i constatava que la frustració de l’atemptat signifi-
cava el 

«Fracàs de la propaganda portada a terme per tota 
l’Europa per a fer creure que Perpinyà era la capital de 
la República Comunista del Migdia. D’això que se’n diu 
una filfa tothom se n’ha rigut».222

L’atemptat havia mostrat la doble necessitat d’es-
trènyer els vincles entre els diversos elements de la 
causa republicana i de controlar els grups feixistes 
que operaven a Perpinyà. Amb aquest objectiu, Puig 
Pujades impulsà l’abril de 1937 alguns projectes que 
fomentessin aquests vincles, els quals es van concre-
tar en: primer, la creació d’una entitat titulada Amigos 
de España en què francesos i espanyols col·laboressin 
estretament i actuessin per prestigiar el país amb la 
voluntat de fomentar «sus cosas genuinas, propaga-
ran su conocimiento, estableciera o facilitara relacio-
nes de intercambio, aunara esfuerzos dispersos, has-
ta crear nexos que permitieran vinculos de relación 
económica».223 I, en segon lloc, «controlar» —utilitza 
aquest terme— per referir-se als esdeveniments que 
succeïen a Espanya i s’explicaven a través de «l’im-
portant» diari francès L’Indépendant. A canvi d’aquest 
cert control, assegurava, que es podia publicar en el 
mateix establiment tipogràfic on s’editava el diari, 
un setmanari titulat Amigos de España, portaveu del 
Front Popular però òrgan, per exemple, del grup Ami-
gos de España, escrit en llengua castellana i catala-
na. El projecte requeria una subvenció fixa i garantida 
mentre que el setmanari es consolidés i tingués auto-
nomia pròpia.

222 Ibídem

223 AMAE. Expediente diplomático Josep Puig Pujadas. PG0187. 
Expedient P315.
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mont-dore, agost de 1938

Josep Puig Pujades

en barnús, al balneari

on ingressà per tractar-se 

uns problemes de salut.

APJPP
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Sembla, però, que aquest projecte no va acabar re-
eixint o, almenys, no s’ha localitzat cap documentació 
que en confirmi l’aparició. Així mateix, al llarg de 1937 
s’hagué de defensar d’unes altres acusacions contra 
la seva gestió i honorabilitat. L’acusaren d’absentar-se 
de forma habitual de les responsabilitats al capdavant 
del consolat. La denúncia, formulada per un represen-
tant de la República de Mèxic, no va prosperar però 
Puig Pujades se’n va haver de defensar: 

«Las ausencias mías de la Misión han sido en horas 
inhábiles de Cancillería, obligado por atenciones inelu-
dibles y aprovechando la extraordinaria proximidad en-
tre Perpignan y Figueres, ciudad de mi antigua residen-
cia, ausencia que me permetia compaginar y atender la 
función consular».224

L’Eclair de Montpeller també s’hi referí el març de 
1937 amb un títol significatiu «On fait la noce au con-
sulat», en el qual es qüestionava on passava el temps. 
Els arguments que Puig Pujades esgrimí davant els 
seus superiors es basaren en què el personal del con-
solat estava treballant d’una manera extraordinària, 
fins i tot, en jornades festives i que la bona gestió al 
capdavant de la institució era innegable:

«Mis antiguos desvelos en servicio de la causa repu-
blicana, a la cual he consagrado mi vida interna, como 
es público y notorio, aun a trueque en ciertas ocasiones 
de un holocausto en aras del deber, creo que constitu-
yen garantias del celo que he de poner en el ejercicio 
de la alta misión confiada, para mejor prestigiar y ser-
vir a España.»225

Qüestionada l’actuació de Puig Pujades com a còn-
sol, el seu cunyat i degà de la Facultat de Farmàcia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Deu-
lofeu, havia escrit el 15 de juliol de 1937 al seu amic 
José Giral que exercia de ministre. En la carta, Deulo-
feu lamentava la possible «separación» del càrrec del 

224 Ibídem

225 AMAE. Expediente diplomático José Puig Pujadas. PG 0187. 
Expedient P315

seu familiar i al·legava que estava «plenamente con-
vencido que tendrá motivos politícos para haber to-
mado esta resolución que bien ha de dolerte en atenci-
ón a nuestra buena amistad».226 El mateix Puig Pujades 
havia escrit des de Figueres el 16 de juliol de 1937 al 
ministre José Giral perquè en valorés la gestió: «ple-
namente convencido de haber actuado en forma irre-
prochable, siento el imperativo de mi consciencia de 
someter a su alto criterio mi actuación».227 Decidí, fins i 
tot, traslladar-se a València per entrevistar-s’hi perso-
nalment i «rogandole quiera vd. no decidir nada en de-
finitiva hasta haberme escuchado».228

Desconeixem si la reunió es va produir i quins foren 
els motius que, tres mesos després, obligaren al ces-
sament definitiu. Puig Pujades deixà el càrrec el 30 de 
novembre, uns dies abans el ministre José Giral li havia 
escrit per informar-li d’una nova destinació:

«Por convenir así al mejor servicio, he dispuesto 
pase VS a continuar los suyos con la misma catego-
ría que hoy tiene e igual carácter interino, al Consula-
do de la Nación en Lyon, donde percibirá el sueldo per-
sonal de doce mil pesetas anuales más otras nueve mil 
en concepto de gastos de representación, cantidades 
asignadas a la plaza que va a ocupar en el presupues-
to vigente».229

La localització de documentació que ens permeti 
aclarir el contingut de les reunions entre Puig Pujades 
i Giral podria ser decisiva per fer balanç d’aquesta eta-
pa al capdavant del consolat de Perpinyà i analitzar les 
causes del seu cessament.

Paral·lelament a la tasca de cònsol, assistí a algunes 
sessions del Congrés dels Diputats i va mantenir l’ac-
tivitat intel·lectual amb l’aparició a finals de 1936 dels 
Contes de la viu-viu i de la xiu-xiu, publicat a Edicions 
de la Rosa dels Vents de Barcelona. 

226 AHN. Sección diversos. Lligall José Giral.

227 Ibídem

228 Ibídem

229 AMAE. Expediente diplomático José Puig Pujadas. PG 0187. 
Expedient P315
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mont-dore,

agost de 1938

Josep Puig Pujades

pintant una aquarel·la

al peu del volcà extingit

Puèi de Sant Circ,

de 1.885 metres,

als afores de la població

termal de Mont-Dore

durant la seva estada

curativa.

APJPP
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cònsol a lió (1937-1938)

Josep Puig Pujades va prendre possessió del càrrec 
de cònsol a Lió el 25 de desembre de 1937. En el co-
miat, a Figueres, assegurava afrontar enèrgicament el 
nou repte:

«Jo vaig a Lió com vaig anar a Perpinyà, a fer la guer-
ra en el front internacional, on jo crec, es lliurarà la ba-
talla definitiva.

I vaig allí, amb el cor prenyat d’optimisme en la victò-
ria definitiva de la nostra causa, que ha de vèncer per-
què és justa i perquè és la causa del poble veritable de 
l’Espanya democràtica».230

Durant aquests mesos, compaginà la seva activitat 
consular amb l’assistència a les sessions de Corts que 
se celebraren en diversos punts de l’Estat. El primer de 
setembre fou designat membre del Tribunal de Comp-
tes i de Comunicacions, Transports i Obres Públiques 
com a representant del grup parlamentari d’ERC al 
Congrés i a l’octubre de 1938 votà favorablement els 
pressupostos de l’Estat. No obstant la necessària pre-
sa de decisions, l’assistència a les Corts no era assegu-
rada perquè el Congrés dels Diputats només finançava 
el viatge si el trasllat era a l’interior de l’Estat. 

L’abril de 1938 se l’autoritzà a retirar els diners per 
assistir a una de les sessions de Corts però el finan-
çament de les despeses va ser una font de preocu-
pació constant. Les reiterades demandes de liquidi-
tat evidencien la precarietat econòmica del govern en 
un moment en què el Ministeri d’Estat demanava acla-
riments sobre les partides econòmiques i, en aquest 
sentit, se li denegà cobrar el trajecte en qualitat de di-
putat des de Lió a la frontera. La resposta sorprengué 
a Puig Pujades que féu constar que 

«Se habían satisfecho gastos semejantes en casos 
parecidos, como tengo entendido que se hizo con el di-
putado don Claudio Ametlla, cosa justa, ya que la fran-
quicia ferroviaria de que disfrutan los diputados tie-

230 «Comiat a Puig Pujades», Empordà Federal [Figueres], núm. 
1.021 (24 de desembre de 1937), p. 1-2.

ne efectividad solamente dentro el territorio español 
y los 600 francos se referian exclusivamente a este 
concepto».231

Durant aquests mesos, Puig Pujades escrigué peri-
òdicament articles al diari francès Lyon Républicaine 
en els quals intentava contribuir a consolidar una opi-
nió favorable a la legalitat republicana. El diari, apare-
gut el 1878, donava suport a la causa republicana amb 
una secció diària titulada «Les événements d’Espag-
ne» en què s’explicava el transcurs de la guerra a tra-
vés d’articles d’opinió que reivindicaven la legalitat del 
Front Popular espanyol i condemnaven l’aixecament 
militar. D’aquestes col·laboracions periòdiques ja n’ha-
via informat durant l’abril a l’ambaixador espanyol de 
la capital francesa: «me permito someter al claro ju-
icio de SE unos artículos de propaganda a favor de Es-
paña que estoy publicando en la prensa de Lyon y que 
de merecer su aprobación continuaré, según lo permi-
tan mis fuerzas».232

La gestió de Puig Pujades al capdavant del conso-
lat es va interrompre el 16 d’agost per una excedència 
forçosa per malaltia degut a la qual va passar a perce-
bre el 80% de les 12.000 pessetes anuals del seu salari. 
La petició l’havia cursat el primer de gener al·legant el 
delicat estat de salut que s’havia agreujat per «una fu-
erte bronquitis degenerada en asma» que, segons as-
segurava, hauria contret durant l’estada a la presó ar-
ran dels Fets d’Octubre «por el delito de defender la 
Republica».233 El metge li havia recomanat una cura a 
Mont-Dore durant vint-i-un dies, població del depar-
tament de Puy-de-Dôme dedicada a les cures termals 
i que pertanyia a la circumscripció del consolat, però 
a uns 200 quilòmetres de Lió. Tot i aquesta absència 
forçosa, Puig Pujades continuà amb «relacion directa y 
telefónica con el mismo por si fuere dada la necesidad 
de mi presencia personal, a la vez que seguir el desar-
rollo normal de la misión consular».234

231 Ibídem

232 AGA. Sección Asuntos Exteriores. Caixa/Lligall, 54/11.676.

233 AGA. Embajada de España en París. Sig. Caixa 54/11676. José 
Puig Pujadas, Cónsul de la Nación en Lyon. Años: 1937-1938.

234 Ibídem
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Figueres, febrer de 1939

El local de la Federació Republicana Socialista de l’Empordà, adherida a Esquerra,

—a la cruïlla de la Rambla amb el carrer de Sant Pau—, ocupat ja pels franquistes,

que hi col·locaren una bandera espanyola al balcó.

ALBERT-LOUIS DESCHAMPS / CDMH
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La impossibilitat de reprendre la seva activitat o, 
altres causes que ara mateix no podem determinar, 
l’obligaren a dimitir el 9 de setembre. Malgrat haver 
d’abandonar les responsabilitats consulars, Puig Pu-
jades s’encarregà dels preparatius per organitzar una 
exposició d’aquarel·les programada per a finals de de-
sembre de 1938 al vestíbul de la Sala Aragó de Perpi-
nyà amb el títol «Per a salvar els infants d’Espanya». 
Quan faltava gairebé un mes perquè les tropes fran-
quistes arribessin al Pertús, envià a la premsa les in-
vitacions de la mostra. El diari satíric L’Esquella de la 
Torratxa contestà que li desconeixien 

«La qualitat d’humorista. Perquè només pot ésser 
producte de l’humor l’invitar a visitar una exposició a 
Perpinyà als redactors de l’ESQUELLA, els quals, per no 
gastar, no ja passaport, sinó que ni permís per a arribar-
se a la zona fronterera gasten».235

Aquell mateix any publicà, finalment, Ell, a la pre-
só, les memòries autobiogràfiques en tercera perso-
na sobre l’estada a la presó de Girona arran dels Fets 
d’Octubre.

La publicació d’aquest llibre o l’organització d’una 
exposició de pintures a poques setmanes de la caigu-
da de Barcelona, podria fer pensar que no era consci-
ent de la situació però sabem que rebia notícies peri-
òdiques del transcurs de la guerra i de la situació de 
l’Empordà. Va estar especialment preocupat per l’ac-
ció dels bombardejos, les anomenades «ales negres» 
que afectaren greument la ciutat a partir de 1938:

«Allunyat molts quilòmetres de la meva ciutat de Fi-
gueres, el joiell més preat de l’Empordà, arriba fins a mi 
la trista nova que aquella terra de puresa, fogar de to-
tes les virtuts cíviques, ha estat sotjada per la metralla 
cega de les host feixistes.»236

235 «Pepignan, trois minutes!..», a L’Esquella de la Torratxa [Bar-
celona], núm. 3.096 (6 de setembre de 1939), p. 10.

236 PUIG PUJADES, J. «Ancorem la nostra fe en el futur», a La 
Humanitat [Barcelona], núm. 1.856 (gener de 1938), p. 3.

Puig Pujades descrivia els bombardejos que afecta-
ven els darrers reductes de la Catalunya republicana i 
en denunciava amb repulsió les conseqüències des de 
Lyon Républicaine: 

«Ce qui est inexplicable, ce qui fait rougir de hon-
te, c’est de penser que des insurgés, qui prétendent 
la culture de la classe dirigeante, ordonnent froide-
ment le bombardement des églises, des musées et des 
écoles!».237

Així mateix, conegué la situació al front i a la rere-
guarda a través de la premsa estrangera però també 
pels contactes que mantenia amb la seva ciutat nadi-
ua. Des del desembre de 1938 hem localitzat corres-
pondència que el matrimoni Puig - Carbona va rebre 
des de Figueres en què es parla de la vida quotidiana 
a la rereguarda —la por dels bombardejos, l’escassetat 
de menjar, l’augment dels preus dels aliments de pri-
mera necessitat, entre d’altres—, el funcionament dels 
magatzems Puig París, la salut, l’enyorança i, especial-
ment, les dificultats de fer enviaments o de rebre’n des 
de l’estranger.

237 PUIG PUJADES, J. «Les rebelles espagnols contre la civilisa-
tion», a Lyon Républicaine [Lió], núm. 21.777 (20 de març de 
1938), p. 1-2.
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Valrans, 8 de juliol de 1942

D’esquerra a dreta: Vicenç Borrell, Josep Puig Pujades, Josep Tarradellas, Hilari Salvadó

i Joaquim Dardalló, en la vetlla del dirigent d’Esquerra Joan Casanovas, mort a l’exili.

ANC – FONS JORDI POU
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5

Des	de	l’altre	costat	de	la	ratlla
1939-1949

els primers mesos d’exili: sobreviure a la desfeta moral i econòmica

Mentre que les tropes franquistes ocupaven Figueres, Puig Pujades romania 
a la Villa Beau Soleil dels Banys d’Arles. Hi havia viscut, almenys, des de finals 
de 1938, després d’haver deixat el consolat de Lió. Aquest domicili es va con-
vertir en un punt de trobada entre els exiliats figuerencs membres d’ERC i com-
panys de redacció d’Empordà Federal. 

La policia franquista, que feia un seguiment exhaustiu dels moviments de 
Puig Pujades, confirmava en un informe del març de 1941 que el polític passa-
va la major part del temps als Banys d’Arles però que també es traslladava a 
Narbona i esporàdicament es refugiava a Perpinyà.238 El que desconeixien els 
franquistes era que Puig Pujades havia planejat el febrer de 1939 traslladar-se 
a París. La temptativa es frustraria després que l’amic Joan Casanovas li desa-
consellés seriosament el 25 del mateix mes: 

«Us recomano que no vingui ara deseguida. Estem en el tournant de les difi-
cultats per residir a París i penso que dintre uns dies passada l’onada [...] Lo de 
trobar-hi un lloc per treballar será mès dificil, ... avui l’espagnol no es tourista ni 
trevallador».239

Una vegada desistida la temptativa de traslladar-se a la capital francesa, 
Puig Pujades concentrà els esforços i desplegà una intensa activitat tant a les 
pàgines de la premsa francesa com entre els casals catalans per aconseguir fi-
nançament econòmic i donar suport als més de mig milió de refugiats espa-
nyols que arribaven a França.

En una carta escrita en qualitat de diputat a Corts l’abril de 1939 —no hi 
consta el destinatari encara que per referències, probablement, estava diri-

238 ACAE. Fons Tribunal de Responsabilitats Polítiques. Comisión liquidadora de responsabili-
dades políticas. Expedient Josep Puig Pujades.

239 Hem reproduït el subratllat que apareix a la carta original. Vegeu: AMF. Fons Josep Puig 
Pujades. Carta de Joan Casanovas a Josep Puig Pujades. 25 de febrer de 1939.
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perpinyà, 14 d’abril de 1945

Josep Puig Pujades intervenint en els actes de celebració de l‘aniversari de la proclamació

de la República espanyola, davant el monument als morts de la Primera Guerra Mundial,

situat al bulevard Wilson.

APJPP
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gida als casals catalans d’Amèrica—, el polític es re-
feria a la «tragèdia» dels «catalans exiliats forçosos» 
a França que escapaven de la repressió franquista.240 
Puig Pujades assegurava que les necessitats bàsiques 
dels exiliats no estaven cobertes: «cal vestir-se, cal 
netejar-se, calen un munt de petites coses per a no 
caure en l’enfonçament moral que anorrea la propia 
personalitat».241 Amb aquests supòsits, el polític figue-
renc demanava recursos que ell administraria amb la 
«garantia» del seu bon nom des del sud-est de Fran-
ça, petició que no prosperà perquè totes les ajudes 
ja estaven canalitzades cap a altres membres del go-
vern català.

Coincidint amb la fi del conflicte, el polític s’assa-
bentà que el negoci familiar, magatzems Puig Pa-
rís, havia estat ocupat pels franquistes amb l’objectiu 
d’instal·lar-hi els menjadors d’Auxilio Social i, més tard 
conegué l’espoliació que havia sofert el seu domici-
li figuerenc i, especialment, part de la seva biblioteca, 
que el 1929 comptava amb uns 3.000 volums. Aques-
ta situació i la dificultat de cobrar els lloguers de les 
propietats que posseïa tant a Figueres com a Portbou 
deurien empitjorar la situació econòmica. D’aquí que a 
mesura que avançava el seu exili, el polític figuerenc es 
referís amb més preocupació a la qüestió econòmica 
familiar. Per resoldre aquesta delicada situació, l’amic 
F. Balagué li recomanà el maig de 1939 que demanés 
ajut al pintor Salvador Dalí al qual Puig Pujades havia 
donat suport durant la seva adolescència:

«Al fons, es un bon catalá i fa feina antifeixista, in-
clus amb les seves pintures. Duran la guerra va aju-
dar a la seva familia i als pescadors de Cadaques en-
viant-li menjar continuament. Si vosté li a escrit estic 
segur que le ajudará, doncs jo ja li he insinuat aques-
ta necesitat».242

240 AMF. Fons Josep Puig Pujades. Carta de Josep Puig Pujades. 
No consta destinatari. Abril de 1939.

241 Ibídem

242 AMF. Fons Josep Puig Pujades. Carta de F. Balagué a Josep 
Puig Pujades. 21 de maig de 1939.

Tot i aquest consell, desconeixem si finalment s’hi 
posà en contacte i en rebé ajuda. La situació econò-
mica deuria empitjorar al llarg de 1939. Francesc Ba-
tet, que també havia estat un dels republicans fede-
rals històrics de la comarca i un combatiu articulista 
des de les pàgines d’Empordà Federal, s’hi referí du-
rant el mateix any i assenyalà que l’esposa i la neboda 
del polític estaven «treballan com unes minyones».243 
Aquestes circumstàncies expliquen, probablement, 
que Puig Pujades decidís demanar suport econòmic 
al president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Com-
panys, el 14 de desembre de 1939. En aquell moment, 
Puig Pujades rebia 1.450 francs del Congrés de Dipu-
tats, una quantitat insuficient, assegurava, per cobrir 
les seves necessitats. Per això, sol·licitava a Companys 
que se’l considerés conseller honorari tal com el pre-
sident l’havia nomenat arran de l’empresonament pels 
Fets d’Octubre de 1934:

«El resultat catastrofic de la sublevació fascista 
m’obligá a refugiar-me sol a França, despres de perdre-
ho tot el que jo posseia: diners, comers, bens, tot ha si-
gue perdut. No tinc de qui esperar un ajut i poso en tu 
la meva esperanza parlant-te amb tota franquesa: si va-
res considerar-me Conseller honorari de la Generalitat 
pels meus sacrificis, be seria de justicia que jo obligat 
per la necessitat cobrés, sinó tot el que cobren els Con-
sellers —la majoria dels quals res han perdut en defen-
sa de la causa de Catalunya— una part que m’ajudés a 
viure jo i els meus.»244

La carta que va escriure Puig Pujades, amb cinquan-
ta-sis anys d’edat, mostra la precària situació econò-
mica que patia i, alhora, l’angoixa per sobreviure en 
un exili difícil. Així mateix, el to era també una mos-
tra de la confiança amb la màxima autoritat de Cata-
lunya. Uns dies després, el 24 de desembre de 1939, el 
president contestà encapçalant la carta amb un «amic 
Puig Pujades»:

243 AMF. Fons Josep Puig Pujades. BATET OLIVET, Francesc. El 
meu exili, p. 80 (manuscrit inèdit).

244 AMF. Fons Josep Puig Pujades. Carta de Josep Puig Pujades 
a Lluís Companys. 14 de desembre de 1939.



JO
S

E
P

 P
U

IG
 P

U
JA

D
E

S

116

perpinyà, 1945

Josep Puig Pujades conversant amb Pau Casals durant un acte cultural a l’exili

amb ballada de sardanes, celebrat a la plaça Aragó.

APJPP
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«No crec que estiguis ben enterat de com funcio-
na, ni quines normes han estat aprobades pel JARE, els 
serveis concrets, taxatius, de relació nominal de sub-
sisdis establerts segons normes fixas, d’aquesta ofici-
na. No es propi que en les circunstancies presents e di-
ficultats de comunicació, sobretot en cartes que hauria 
d’esser d’esplicació llarga i els retrasos obligats, en tot 
cas, dels serveis de censura (com ha passat amb la que 
he rebut de tu) m’estengui en esplicacions que tindria 
gust de donarte.

L’amic Santalo, representant de Girona, si esta ben 
assabentat i ell te donará segurament si te ocassió de 
poder camviar impressions i informes precisos. D’altra 
banda, jo no voldria mes que poguer servirte.»245

Tot i l’encapçalament afectuós, la resposta de Com-
panys fou una decepció per Puig Pujades, que lamentà 
durament les formes del president després que aquest 
ignorés les seves peticions: 

«Jo m’adreçava a l’amic amb el qual havía compar-
tit per adhesió i confianza, condemnes i presons que 
m’equiparaven amb aquells senyors. Ho feia obligat per 
la necessitat com ja ho detallava. La resposta ha sigue 
uns mots d’excusa ridicols. Jo no voldría mes que po-
guer servir-te. I si no pots, què hi farem. Ara ja sé a què 
atenir-me. I si no ens morim, ja ens deurem trobar algun 
dia, com en aquella vigilia de la teva elecció a la nit en 
que sol solet sorties del Centre de la Rambla de Cata-
lunya i m’honoràres fent-me confident de les teves te-
mences de no ésser ellegit, cercant per tal una confian-
za, que vaig tenir l’honor de donar-te.»246

Puig Pujades, decebut, tractà de nou obertament 
els seus problemes de liquiditat amb un altre dirigent 
d’ERC, Antoni Maria Sbert, que havia organitzat una 

245 AMF. Fons Josep Puig Pujades. Carta de Lluís Companys a 
Josep Puig Pujades. 24 de desembre de 1939. La Junta d’Au-
xili als Republicans Espanyols (JARE) fou una institució fun-
dada a França el 31 de juliol de 1939 per la Diputació Perma-
nent de les Corts republicanes. L’objectiu era administrar els 
recursos econòmics que posseïa entre els exiliats.

246 AMF. Fons Josep Puig Pujades. Carta de Josep Puig Pujades 
a Lluís Companys. No s’assenyala la data.

oficina a París per gestionar l’ajuda als refugiats. La 
resposta de Sbert, també negativa, no agradà al po-
lític figuerenc, que en va criticar durament el reparti-
ment que des del govern s’estava duent a terme: 

«Quan s’ha passat la vida lluitant per un ideal i hom 
hi ha sacrificat la seva llibertat i els seus bens heretats 
dels pares, i s’ha quedat arruinat sense un clau, perque 
se li han apoderat del negoci i de la llar, i ha de viure 
d’un subsidi escas per a mantenir cinc persones i no li 
arriben, es quan comprent el descontent dels de abaix i 
per poc humà que siguim se n’ha de fer ressò, no per fer 
olla sino per a intentar de que la gent faci examen de 
consciencia i vegi si es logro i descoròs seguir cobrant 
subsidis que permeten estiuejar sigui allà on sigui men-
tre la seva esposa a copia de fer de fregall, veu com se 
li deformen les mans i altres miseries.»247

 
Dos anys després, la situació econòmica de Puig Pu-

jades no millorà i el polític s’adreçà l’agost de 1942 a 
qui en aquell moment era el secretari general d’ERC, 
Josep Tarradellas, al·legà la seva «necessitat» i de-
manà un ajut que podia «esser decisiu en les actuals 
circumstancies».248 Des de la fi de la guerra, el polí-
tic figuerenc afirmava que havia cobrat un subsidi de 
2.500 francs mensuals, amb els quals havia pogut viu-
re escassament gràcies a l’ajuda d’una petita reserva 
que posseïa. En aquest moment, la reserva s’havia es-
gotat i la situació econòmica personal havia empit-
jorat: «amb quatre de familia que som es impossible 
continuar visquent al preu que està la vida».249 Puig 
Pujades assegurava que aquesta era una de les darre-
res opcions que li quedaven i que fins aquell moment 
no havia gosat explicar-li obertament les seves neces-
sitats: 

«Per la temença de molestar havia sempre prescindit 
de reclamar mai res ni fer present les viscisituts sofer-

247 AMF. Fons Josep Puig Pujades. Carta de Josep Puig Pujades 
a Antoni Maria Sbert. 8 d’abril de 1940; 29 d’abril de 1940.

248 AMTM. Carta de Josep Puig Pujades a Josep Tarradellas. 11 
d’agost de 1942.

249 Ibídem
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perpinyà, circa 1945

Josep Puig Pujades col·locant una corona de flors al monòlit dedicat a Lluís Companys

i «a tots els qui a l’exili han trobat la mort», al cementiri de l’Oest de la capital nord-catalana,

inaugurat el 15 d’octubre de 1944, quart aniversari de l’afusellament del president Companys.
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tes en els meus bens, que m’han sigut totalment expo-
liats. Altrement la meva actuacio politica com a repre-
sentant de l’Empordà d’una part i com a Consol de la 
Republica a Perpinya i a Liò, m’han fet objecte de totes 
les persecucions dels enemics, que no s’han deturat en 
ocasionar-me tota mena de perjudicis sense haver-ne 
rebut mai cap recompensa.»250

En espera de la resolució econòmica, Josep Tarrade-
llas li plantejà el setembre de 1942 la possibilitat d’exili-
ar-se fora d’Europa però Puig Pujades ho declinà:

«Jo no sè el que pot passar però me sento inca-
paç d’anar a ferme a la meva edat una nova vida a ter-
res d’America, sense comptar amb fondos de resisten-
cia. No sè el que passarà però me quedo. No puc fer-hi 
mes».251

Igualment, d’aquesta darrera carta se’n desprèn que 
Tarradellas li facilitaria certa ajuda econòmica tal com 
ell mateix afirmava «que me deixeu entreveure i que 
ha d’esser per mi la salvació».252 Finalment li envià, el 19 
de setembre de 1942, un gir de 1.500 francs que consi-
derà insuficient afirmant que era «ben escàs per a les 
meves necessitats».253

Al llarg de la dècada de 1940 —almenys, abans de 
1945 sense poder precisar-ho—, Puig Pujades es tras-
lladaria a la capital del Rosselló, Perpinyà. Es va instal-
lar al carrer de Sant Mateu juntament amb la seva fa-
mília que en aquells moments estava formada per cinc 
membres: l’esposa, Adela Carbona Busquets; una ne-
boda que vivia amb ells, Rosa Deulofeu Carbona; el 
marit d’aquesta, Fernando Garrido Pallardó, i la filla 
del matrimoni, també de nom Adela que nasqué el de-
sembre de 1945. La neboda s’havia casat amb un jove 
voluntari capità, combatent de l’exèrcit republicà. 

Durant aquests anys d’exili, el polític figuerenc va 

250 Ibídem

251 AMTM. Carta de Josep Puig Pujades a Josep Tarradellas. 2 de 
setembre de 1942.

252 Ibídem

253 AMTM. Carta de Josep Puig Pujades a Josep Tarradellas. 19 
de setembre de 1942.

mantenir contacte epistolar amb polítics i intel·lectuals 
catalans i espanyols de diverses tendències: Manuel 
Azaña, Pau Casals, Joan Casanovas, Carles Pi i Sunyer, 
Antoni Rovira i Virgili, Joan Sauret, Josep Tarradellas... 

Gràcies a aquesta correspondència podem conèi-
xer que participà en alguns actes organitzats per ERC 
a l’exili, a partir de la reorganització del partit a l’exi-
li, arran de l’alliberament de França de l’ocupació nazi.

A finals d’octubre de 1944, el secretari general 
d’ERC, Josep Tarradellas, convocà a Montpeller els 
membres del directori (Joan Sauret, Miquel Guinart, 
Leopold Morant, Josep Dalmàs i Jaume Castelló); els 
presidents dels comitès del partit organitzats als de-
partaments francesos (Francesc de Paula Jené, Joan 
Àlvarez de Lara, Joan Benet Pinyana i Joan Prats) i 
els del consell assessor (Antoni Rovira i Virgili, Martí 
Barrera, Ramon Nogués Biset, Humbert Torres, Laureà 
Dalmau, Hilari Salvadó, Joan Rodríguez Papaseit, en-
tre els quals hi havia Josep Puig Pujades).

Es tractava de reunir un important grup de diputats 
de les Corts de la República per fixar l’objectiu de res-
tablir a l’Estat espanyol la legalitat democràtica i re-
publicana en base a la Constitució del 1931 i dels esta-
tuts autonòmics. Un altre dels acords fou sol·licitar al 
president de la República la formació d’un govern pro-
visional inspirat en les Corts elegides el 1936 a l’espe-
ra d’una consulta electoral, fites difícilment assolibles 
en un context de forta repressió dictatorial a l’Espanya 
franquista i encara en plena Segona Guerra Mundial.

A partir de les notícies de la premsa i la correspon-
dència amb altres polítics del partit, s’observa que 
Puig Pujades s’introduí inicialment en els debats que 
es produïren a ERC. Ara bé, també observem que el 
seu posicionament fou cada vegada més escèptic i 
allunyat dels estrets vincles que fins aleshores l’havien 
unit a les sigles del partit. No entén, per exemple, que 
la formació a la qual pertany no s’afegeixi el novem-
bre de 1945 a l’agrupació apolítica France-Espagne 
amb l’objectiu d’impedir els excessos que s’estan co-
metent a Espanya.254 El juliol d’aquell mateix any s’ex-

254 AMF. Fons Josep Puig Pujades. Carta de Josep Puig Pujades 
a la Junta Directiva departamental de l’ERC a França. 8 de 
novembre de 1945.
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perpinyà, circa 1945

Josep Puig Pujades amb la seva esposa Adela Carbona i la seva neboda Rosa Deulofeu Carbona.
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cusà, per exemple, de no participar al Congrés Nacional que ERC va dur a 
terme a Tolosa de Llenguadoc per la seva «situació precària» tot i que s’hi 
dirigí a través d’una carta en què afirmava que era «l’hora d’unes audacies 
patriotiques que devem encoratjar. Que els catalans tots arribin a compren-
dre i sentir aquesta realitat d’avui i Catalunya serà salvada».255 Segons Puig 
Pujades, aquesta tasca era la dels joves que havien de reparar els errors co-
mesos «per a combatre-hi la desmoralització del vell caciquisme» i «des-
prés d’aquests anys d’infecció moral i material del falangisme».256

Posteriorment, Miquel Santaló li demanà el febrer de 1946 si estava dis-
posat a recuperar la representació consular de la República espanyola a 
Perpinyà. Puig Pujades ho acceptà però, uns dies després, escoltà per la 
ràdio que s’estava organitzant sense tenir-lo en compte. Aleshores, el polí-
tic figuerenc s’adreçà a Carles Pi i Sunyer per pregar-li que intercedís «prop 
del govern central reclamant per Catalunya algunes de les representaci-
ons de la Republica a l’extranger i recolzant per tal la promesa de l’amic 
Santaló».257 Tot i que en desconeixem amb exactitud el desenllaç, sabem 
que el 4 d’abril de 1946 Tarradellas li assegurava que en el darrer viatge de 
Pi i Sunyer a França n’havien parlat i havien

 «Coincidit plenament en la necessitat de què, si el Govern de la Repúbli-
ca, tal com sembla, obté de les autoritats franceses, una mena de reconeixe-
ment oficiós —cosa que li permetria eixamplar la seva acció per tot el país—, 
nosaltres farem tot el que calgui per tal que les vostres justes i naturals aspi-
racions siguin una realitat».258

A inicis de 1947, Tarradellas li comunicà que convocarien el ple del partit 
a Montpeller els dies 18 i 19 de febrer. Atès que Puig Pujades era membre 
assessor del directori, li assenyalava que el dia 18 tindrien un canvi d’im-
pressions a l’Hotel Metropol de la ciutat però ell, finalment, no hi va poder 
assistir. L’octubre de 1947, Pere Ferrer va escriure a Puig Pujades per infor-
mar-li que la Comissió de Govern Interior havia acordat enviar-li quinze mil 
pessetes i justificava que la quantitat no podia ser més elevada perquè no 
hi havia cap altre precedent. La xifra deuria ser insuficient perquè Puig Pu-
jades insistí el desembre de 1947 a Tarradellas a propòsit de la seva enca-
ra precària situació econòmica i apel·lava a la seva història política, a la lle-
ialtat i a la disciplina perquè el fes creditor d’alguna retribució per part del 
partit: 

255 AMF. Fons Josep Puig Pujades. Carta de Josep Puig Pujades al president de la Joven-
tut d’ER Estat Català. 22 de juliol de 1945.

256 Ibídem

257 AFCPS. Carta de Josep Puig Pujades a Carles Pi i Sunyer. 11 de febrer de 1946.

258 AMTM. Carta de Josep Tarradellas a Josep Puig Pujades. 4 d’abril de 1946.

circa 1945

Dibuix de Josep Puig Pujades,

d’autor desconegut.

CEF
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montpeller, 19 de gener de 1946

Reunió de la direcció d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’exili. D’esquerra a dreta: dempeus,

Joan Àlvarez de Lara, Josep Sans, x, Josep Dalmàs, Hilari Salvadó, x, x, Joan Sauret, Martí Barrera,

Miquel Guinart, Humbert Torres, Francesc de Paula Jené i Leopold Morant; asseguts, Laureà Dalmau,

Josep Puig Pujades, Ramon Nogués i Biset, Josep Tarradellas i Antoni Rovira i Virgili.
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«Tots els companys cobren per algun concepte. 
L’unic posposat he sigut jo i tinc necessitats ineludi-
bles si ha de romandre encara a l’exil. La soluciò? El bon 
amic Ferrer va insinuar me la. Es tracta de procurar que 
sigui nomenat de la Comissio Permanent de les Corts 
en nom del nostra partit. Ell, en Ferrer, esta disposat a 
dimitir un dels dos carrecs que en Jené desempenya i 
esser nomenat jo. Es que vos voldrieu ajudar me a ob-
tenir aquesta solució?»259

Puig Pujades insistí novament amb la situació eco-
nòmica que definí com a «insostenible i vergonyosa. 
Ja podeu suposar que quan m’atreveixo a parlar-vos 
aixi es que m’hi veig obligat».260 Malgrat aquests precs, 
Ferrer reiterarà que tant els càrrecs com la dotació 
econòmica no depenien d’ell mateix, d’en Tarradellas 
o d’en Nogués sinó «també d’els altres grups parla-
mentaris, pero repeteixo crec que podrá arrenjarse».261 
Posteriorment, el polític figuerenc encara es tornà a 
dirigir el 10 de setembre de 1948 a Tarradellas a propò-
sit del càrrec que havia d’ocupar a l’organigrama del 
partit i li recordava la «mala tongada» que estava pas-
sant 

«Agreujada per la negativa que se m’ha fet d’ator-
gar me el passaport per a reintegrarme a casa com un 
trist vençut. Permeteu me que us recordi la seguretat 
que me donavem de que en el mes actual quedaria re-
solta la meva situaciò. Perdoneu me pero la necessitat 
no te llei».262

La insistència amb l’escassetat material i moral s’in-
tensificà encara més en aquests mesos i assegurava 
que «esdevè cada dia mes precaria i per tal engunio-

259 AMTM. Carta de Josep Puig Pujades a Josep Tarradellas. 1 
de desembre de 1947. Vegeu també: CEF. Fons Josep Puig 
pujades. Carta de Pere Ferrer a Josep Puig Pujades. 25 de 
setembre de 1947.

260 AMTM. Carta de Josep Puig Pujades a Josep Tarradellas. 1 de 
desembre de 1947.

261 CEF. Fons Josep Puig Pujades. Cartes de Josep Puig Pujades 
a Pere Ferrer. 17 de desembre de 1947.

262 AMTM. Carta de Josep Puig Pujades a Josep Tarradellas. 10 
de setembre de 1948.

sa» i, per això, li demanà que influenciés l’amic Nogués 
perquè el nomenessin membre de la Comissió de Go-
vern Interior de la Cambra i pogués «fruir de l’augment 
d’indemitat que ella comportaria».263

Finalment, Tarradellas li comunicà el 23 de desem-
bre de 1947 que després d’haver parlat amb Nogués, 
Ferrer i Jenés no hi havia cap problema perquè fos no-
menat substitut de Pere Ferrer a la Diputació Perma-
nent. 

expedient obert a la Figueres franquista

Les autoritats franquistes definirien a Josep Puig 
Pujades com «el político cacique inductor máximo 
de esta comarca ampurdanesa: uno de los mas res-
ponsables de cuanto ha ocurrido».264 Les referències 
a aquest suposat caciquisme, la presumpta responsa-
bilitat en alguns esdeveniments durant la Guerra Civil i 
unes posicions titllades d’extremistes apareixen reite-
radament en l’expedient número 2.171 que el Tribunal 
de Responsabilitats Polítiques va iniciar a partir del 21 
de setembre de 1939.

Mentre que Puig Pujades sobrevivia a l’exili, a l’Es-
panya franquista el Tribunal de Responsabilitats Políti-
ques inicià les diligències del seu expedient i al·legava 
que havia exercit de «Comisario Delegado del Gobier-
no de la Generalidad en Gerona en el Gobierno rojo».265 
Una prolífica activitat política i la influència entre els 
republicans empordanesos durant la dècada de 1930 
expliquen l’interès dels membres del tribunal per ava-
luar la seva conducta. En aquestes diligències prèvi-
es que es començaren a tramitar el 20 de novembre 
de 1939, els agents investigaren tant els moviments de 
Puig Pujades com el volum del seu patrimoni.

263 AMTM. Carta de Josep Puig Pujades a Josep Tarradellas. 30 
de desembre de 1948.

264 La qualificació pertany al primer alcalde franquista de Figue-
res i procurador de tribunals, Josep Jou, que definia l’actua-
ció de Josep Puig Pujades en aquests termes. Vegeu: ACAE. 
Fons Josep Jou. Fitxa personal de Josep Puig Pujades.

265 Ibídem
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perpinyà, febrer de 1946

Reunió de militants d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’exili.

Josep Puig Pujades pren la paraula en presència de Martí Barrera.
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L’expedient quedà tancat l’11 de gener de 1940 i es 
començà a tramitar el 24 d’aquell mes pel Jutjat Ins-
tructor Provincial de Girona. L’Oficina de Responsa-
bilitats Polítiques es posà en contacte l’abril d’aquell 
mateix any amb les institucions locals que havien de 
facilitar informació sobre l’activitat pública del polític 
figuerenc: primerament, l’Ajuntament de Figueres, en-
capçalat en aquell moment per l’alcalde i procurador 
de tribunals, Josep Jou; en segon lloc, la Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las JONS de Figueres; en 
tercer lloc, el comandament de la zona i, finalment, la 
Dirección General de Seguridad-Comisaria de Figue-
ras de la Frontera Oriental. 

Els quatre informes coincidien bàsicament en els 
mateixos aspectes i posaven l’èmfasi en l’activitat po-
lítica de Puig Pujades. El Jutjat d’Instrucció de Figue-
res publicà el 29 de juny de 1946 la interlocutòria de 
sobreseïment provisional i decretà que Puig Pujades 
podia disposar dels béns que li havien estat intervin-
guts. Potser aquesta circumstància va fer que el polí-
tic sol·licités la seva entrada a Espanya. Ho feu arran 
de la publicació del decret d’indult de 1947 del govern 
franquista. Per això, demanà un passaport per tornar 
a Espanya però en considerar-lo una persona «desta-
cadísima en política y de gran ascendiente entre los 
de su misma ideologia y teniendo en cuenta la situaci-
ón de esta provincia por su calidad de fronteriza», es 
creu convenient denegar-li el permís, ja que —assegu-
ren— podria donar lloc a «un incremento de las activi-
dades fronterizas por parte de los elementos contrari-
os al Régimen».266

El març de l’any següent, el sogre Joan Carbona in-
formà al matrimoni que la frontera s’havia obert i que, 
per tant, es podrien comunicar «directamente y sin 
mas obstaculos que los que nos imponga la censura 
si no la suprime como es de esperar».267 En la mateixa 
carta, els assenyalà que aniria a veure’ls durant la pri-
mavera i els hi retragué que haguessin demanat una 
revisió de la seva fitxa. Carbona considerava que revi-

266 AHG. Fons Govern Civil. Expedients d’investigació d’activi-
tats i persones, 1944-1963. 897/1654.

267 AMF. Fons Josep Puig Pujades. Carta de Joan Carbona Mo-
lins a Josep Puig Pujades. 2 de març de 1948.

sar el procés era contraproduent perquè el seu expe-
dient no tenia delictes de sang: 

«De que no tienes deuda alguna con la justicia de los 
hombres (mejor diriamos injusticia) y si esto es cierto 
me parece que has hecho una tonteria, porque no te-
niendo nada que temer de la justicia estricta y esto lo 
sabes tu mejor que nadie, tu peticion de una segunda 
enquete ó examen de tu ficha viene a decirles, miradlo 
y examinadlo bien porque hay algo que no habeis visto 
y podria ser esto un motivo de mi retorno aqui si hubi-
era ya entrado fiando en vuestra enquete primera.»268

Carbona els explicà que aquells que havien tornat 
a Espanya, previ examen de la fitxa i exempts de tota 
responsabilitat política, i se’ls hi havia detectat algu-
na irregularitat, havien pogut decidir si volien complir 
la pena, o bé, si preferien l’exili i se’ls acompanyava 
de nou a la frontera. Així mateix, reiterava que ja ha-
vien passat molts anys i que, per tant, havia d’estar 
tranquil: «las voces de la pasion politica de proclamar 
vuestra inocencia por hechos que nadie pudo evitar ni 
aun como tu con riesgo de su vida».269

Malgrat aquests intents de retornar a l’Empordà i les 
expectatives del sogre, les autoritats franquistes li van 
prohibir al·legant l’ascendent que havia tingut a la co-
marca. Tot i la negativa de les autoritats franquistes, 
Puig Pujades presentà un recurs de súplica. La revi-
sió de l’expedient per segona vegada no va prosperar 
per l’acusació que havia formulat l’advocat figuerenc, 
Ramon Ixart Alonso, que acusava al polític d’haver in-
tervingut en l’assassinat del seu oncle, Josep Alonso 
Costa, i desaconsellava severament la seva entrada. 
En l’informe de la Comissaria de Policia de la Frontera 
Zona Oriental, organisme que depenia de la Dirección 
General de Seguridad del 21 d’octubre de 1948, s’as-
senyalava que durant els anys de la Segona República 
Puig Pujades havia desenvolupat una intensa propa-
ganda periodística de caràcter revolucionari la qual es 
caracteritzava, segons asseguraven, per haver atacat

268 Ibídem

269 Ibídem
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perpinyà, circa 1947

Josep Puig Pujades

amb Adela Garrido,

filla de la seva neboda

Rosa Deulofeu Carbona.
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«Directamente la persona del Doctor Burgas hasta 
sembrar un ambiente de odio contra dicho señor el cual 
fué asesinado al inciar-se el GMN por lo que se le atri-
buye gran responsabilidad en la muerte del mismo a 
causa de la propaganda».270

En aquest mateix informe, però, quedava desmentit 
que Puig Pujades hagués participat en l’assassinat de 
Josep Alonso Costa. El nebot del difunt i advocat de 
professió, Ramon Ixart Alonso, l’havia denunciat com 
un dels executors que n’havien ordenat l’afusellament. 
L’acusació quedà diluïda perquè, segons revelà un in-
forme posterior, Ixart fou considerat 

«Un exaltado y de una conducta y antecedentes re-
probables, hasta tal punto de no poderse dar crédito a 
cuanto haya dicho sobre las circunstancias que concur-
rieron en la muerte de su tio [...] El citado Ixart, a raiz 
de la liberación de Figueras se erigió en un dirigente de 
Falange (quien sabe con que meritos) y para dar prue-
bas de ser más afecto a la Causa Nacional que ninguno 
de los que le rodeaban, denunció ciertos hechos sin dis-
poner de suficientes pruebas ni elementos de juicio».271

Malgrat que s’eximí Puig Pujades d’aquesta respon-
sabilitat, en el mateix informe es recomanà explícita-
ment que no se li permetés l’entrada a causa de l’am-
bient «tan desfavorable» que hi havia a Figueres i per 
la «tanta influencia» que «tuvo en el aspecto politico 
izquierdista».272

El polític, decebut per la negativa de les autoritats 
franquistes, encara va tornar a escriure el juny de 1948 
a Josep Tarradellas per explicar-li de nou que la seva 
situació era insostenible i, hi afegia, que

«L’amargor d’un exili forçat agreujat per la meva pre-
cària situacio. L’indemnat que com a Diputat a Corts 
percebeixo no m’arriba per a sostenir me amb la meva 
esposa malgrat la vida humil que portem. Jo espera-

270 Ibídem

271 AHG. Fons Govern Civil. Expedients d’investigació d’activi-
tats i persones, 1944-1963. 897/1654.

272 Ibídem

va per un concepte à altre una millora de l’imdemnitat 
pero ara davant la llarga prorrogació de l’exili que se 
m’imposa, he acudit a l’Hon. Sr. President de la Genera-
litat en demanda d’auxili».273

Tarradellas va respondre el 8 de juliol de 1948 que 
es feia càrrec de la situació i lamentava tant la dura-
da de l’exili com l’estar patint «una prova tan dura com 
injusta».274 Malgrat la seva precària situació, Tarrade-
llas li negà l’ajut i li assegurà que confiava solucionar 
aquesta situació breument. Poques setmanes després, 
Tarradellas li contestava excusant-se que després de 
diverses entrevistes amb el cap del govern republicà 
a l’exili, Álvaro de Albornoz, el president de les Corts 
de la República Ramon Nogués i el ministre de Justí-
cia, José Maldonado, havien convingut que a primers 
de setembre es reuniria la Diputació Permanent a Pa-
rís. Una circumstància que permetria que pogués re-
bre l’ajuda ràpidament: 

«Tal com están plantejades les coses, no dubto gens 
que en el curs d’aquesta reunió quedarán definitiva-
ment solucionats els nostres propòsits. Per altra part, 
ja sabeu que l’amic Jané no hi ha posat cap entrebanc. 
Tingueu la seguretat que en tot allò que de mi ha de-
pès, he fet tot el que era necessari. Com us dic abans, 
espero que el mes de setembre tot quedarà resolt i, 
consegüentment, la vostra situació».275

els darrers mesos de vida

En els últims anys d’exili, Josep Puig Pujades es re-
fugià en la pintura, l’escriptura i en una certa activi-
tat cultural. El 1946, fou el mantenidor Mestre en Gai 
Saber dels Jocs Florals de la Ginesta d’Or a Perpi-
nyà. En el seu discurs, tractà la vergonya il·limitada 

273 AMTM. Carta de Josep Puig Pujades a Josep Tarradellas. 18 
de juny de 1948.

274 AMTM. Carta de Josep Puig Pujades a Josep Tarradellas. 8 de 
juliol de 1948.

275 AMTM. Carta de Josep Puig Pujades a Josep Tarradellas. 12 
d’agost de 1938.
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perpinyà, 1948

Exposició d’aquarel·les de Josep Puig Pujades a la sala Aragó de la Casa de la Vila.

APJPP
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del feixisme espanyol: d’una banda, per la prohibi-
ció d’escriure i editar llibres en català i, de l’altra, per 
la persecució i afusellament que havien rebut els ho-
mes de lletres «pel sol delicte d’esser intel·lectuals 
d’esser poetes, car tota dictadura te per finalitat 
l’enderroc de l’intel·ligencia».276 El polític reivindi-
cà la llengua i la cultura catalanes enmig de l’anor-
reament al qual el règim franquista les sotmetia. 

Tot i que aquests darrers mesos s’allunyà progressi-
vament del debat polític, una de les darreres manifes-
tacions públiques fou la que envià a La Humanitat sota 
el títol «Els homes d’ERC i l’Onze de Setembre» per re-
cordar la diada de Catalunya. Puig Pujades hi refermà 
els principis bàsics que sempre havia defensat:

«En aquest 11 de setembre del 1946, ressò d’una cai-
guda vertical de Catalunya, donem la fermança de re-
construir l’ànima de Catalunya, l’esperit de la nostra Pà-
tria, allà on siguem, al pla o a la muntanya, en l’asfalt de 
la carretera o en el sorral de la mar propera. Afirmem la 
nostra fè en el futur de la Pàtria i prometem dur-la ar-
reu. Això ens portarà l’hora en que Catalunya ens allar-
garà les mans!».277

La nit del dissabte 19 al diumenge 20 de març de 
1949, a dos quarts d’una, Puig Pujades moria a Perpi-
nyà, essent enterrat al Voló. La premsa de l’exili definí 
el polític com «amic, escriptor i pintor» i relatà que la 
defunció havia «causat una forta impressió en tots els 
cercles de Perpinyà, on era conegudíssim, i arreu de 
França».278 Segons el periòdic La Humanitat, el polític 
morí en el moment que a Mèxic, a l’Orfeó Català, tenia 
lloc la inauguració de la seva exposició d’aquarel·les.

La defunció fou ressenyada per la premsa francesa 
que n’afirmà: «c’est presque dans la gêne que disparaît 

276 APJPP. Discurs inèdit «Ordinacio redactada per Josep Puig 
Pujades mantenidor Mestre en Gai Saber dels Jocs Florals de 
la Ginesta d’Or a Perpinya en l’any 1946».

277 PUIG PUJADES, J. «Els homes d’E.R.C. i l’Onze de setembre», 
a La Humanitat [Clandestinitat], núm. 14 (setembre de 1946), 
p. 3.

278 «Ultima Hora. Ha mort el diputat J. Puig Pujades», a La Huma-
nitat [París], núm. 108 (25 de març de 1949), p. 5.

cet excellent républicain que ses profondes convicti-
ons démocratiques avaient contraint à l’exil».279

En un altre sentit, el periòdic Le Républicain tam-
bé en destacava el vessant pictòric i literari, especi-
alment, a propòsit de la novel·la L’oncle Vicents de 
la qual n’afirmaven que «dont le style élégant et clair 
procédant de celui d’Alphonse Daudet s’alliait à un es-
prit d’observation très aiguisé».280

El mateix diari en remarcava que «c’était un homme 
bon, honnête, discret et modeste qui sera profondé-
ment et unanimement regretté».281 

Per la seva banda, Joan Moles des de l’exili definia a 
Puig Pujades com «el patriota, l’escriptor, l’ànima sen-
sible i generosa, l’home que sacrificà un benestar per 
lleialtat als seus ideals polítics...».282

El marit de la neboda de Puig Pujades, Fernando 
Garrido, fou l’encarregat de comunicar l’òbit a les for-
ces republicanes a l’exili. En una carta al secretari ge-
neral d’ERC Josep Tarradellas, explicava que la mort 
havia estat provocada per «un cop sobtat i violent vic-
tima de la seva tensió arterial» i que «el seu cos repo-
sa al cementiri del Boulou, en espera, tantost com po-
sible, d’esser traslladat a la seva Figueres segons deixa 
dit a les seves darreras voluntats».283

Tarradellas s’adreçaria a la vídua, Adela Carbona, 
uns dies després amb una sentida carta de condol: 
«vós personalment haureu perdut el company de tota 
la vida. Nosaltres el bon català, el patriota que tots es-
timàvem i respectàvem».284

279 CEF. Fons Josep Puig Pujades. Retalls de premsa. «M. J. Puig-
Pujades est mort» a La Voie de la Patrie [Perpinyà], (22 de 
març de 1949). En les col·leccions consultades, no hem loca-
litzat aquest exemplar.

280 F.F. «Ceux qui s’en vont. M.J. Puig-Pujades, ancien consul 
d’Espagne et homme de lettres», a Le Républicain [Perpi-
nyà], núm. 68 (20 i 21 de març de 1949), p. 2.

281 Ibídem

282 MOLES, Joan. «El nostre partit», a La Humanitat [Mèxic], 
núm. 16 (març de 1949), p. 1.

283 AMTM. Correspondència de Josep Tarradellas i Fernando 
Garrido. 1 d’abril de 1949.

284 AMTM. Correspondència entre Josep Tarradellas Joan i Adela 
Carbona Busquets. s/d.
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Figueres, 2013

El panteó dels figuerencs il·lustres, al cementiri municipal, on reposen les restes de Josep Puig Pujades, 

des del març de 2000.

FJI



JO
S

E
P

 P
U

IG
 P

U
JA

D
E

S

131

L
ÍD

E
R

 D
E

L
 R

E
P

U
B

L
IC

A
N

IS
M

E
 E

M
P

O
R

D
A

N
È

S

La seva esposa tornaria a Figueres on moriria gai-
rebé una dècada després, l’octubre de 1958, amb 73 
anys. L’herència del matrimoni passà a mans de la ne-
boda, Rosa Deulofeu Carbona i posteriorment —a la 
mort d’aquesta— a la seva filla, Adela Garrido Deulofeu, 
qui actualment en custodia l’arxiu personal i en manté 
viva la memòria.

Cinc dies abans de morir, Puig Pujades havia escrit 
al coreligionari Abdó Ventura a propòsit de la mort de 
l’exalcalde republicà, Marià Pujulà, que vivia a Figue-
res i havia encapçalat la carta d’aquesta manera: «en 
aquestes hores doloroses de la perdua d’un bon amic 
de tots».285

En la darrera carta que, probablement, escrigué la-
mentava que ell hagués de morir «en país extranger» 
i hi afirmava, resignat, «es la planeta de cadascun que 
ens marca inexorablement el destí» i com si es tractés 
del seu propi epitafi va escriure:

«El soroll de les petjades dels que ens acompanya-
ren pel cami de la vida va esmorteint-se i el silenci va 
fent lloc als crits ja llunyans de les multituts. Passarem 
com han passat mantes generacions sense deixar altre 
rastre que la intima satisfacció d’haver treballat en un 
moment donat pel nostre poble, per la ciutat dels nos-
tres amors».286

285 CAGN. Fons Abdó Ventura. Carta de Josep Puig Pujades a 
Abdó Ventura. 15 de març de 1949.

286 Ibídem
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Glossari	de	sigles

CADCI Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria
CEDA Confederación Española de Derechas Autónomas
CNR Centre Nacionalista Republicà
CNT Confederación Nacional del Trabajo
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
FAI Federación Anarquista Ibérica
FRSE Federació Republicana Socialista de l’Empordà
JNR Joventut Nacionalista Republicana
PCE Partido Comunista de España
POUM Partit Obrer d’Unificació Marxista
PRC Partit Republicà Català
PRFNcg Partit Republicà Federal Nacionalista de les comarques gironines
PRR Partido Republicano Radical
PSOE Partido Socialista Obrero Español
PSUC Partit Socialista Unificat de Catalunya
UFNR Unió Federal Nacionalista Republicana
UGT Unión General de Trabajadores
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Fons	documentals	consultats
i/o	citats

ACAE Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, Figueres
ACD Archivo del Congreso de los Diputados, Madrid 
ACM Arxiu del Casino Menestral, Figueres
ADPO Archives Départamentales des Pyrénées-Orientales, Perpinyà
AFCPS Arxiu Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona
AGA Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares
AHCB Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
AHG Arxiu Històric de Girona
AHN Archivo Histórico Nacional, Madrid
AMAE Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid
AMF Arxiu Municipal de Figueres
AMGI Arxiu Municipal de Girona
AMP Arxiu Municipal de Perpinyà
AMTM Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, Monestir de Poblet
ANC Arxiu Nacional Catalunya, Sant Cugat del Vallès
APJPP Arxiu Patrimonial Josep Puig Pujades [Adela Garrido], Figueres
BC Biblioteca de Catalunya, Barcelona
BCD Biblioteca del Congreso de los Diputados, Madrid
BFC Biblioteca Fages de Climent, Figueres
BML Bibliothèque Municipale de Lyon
BPG Biblioteca Pública de Girona
CAGN Col·lecció Aurèlia Guillamet Navarra, Figueres
CVC Col·lecció Víctor Català, L’Escala
FJI Fundació Josep Irla, Barcelona
MCEZ Médiathèque Centrale Émile Zola, Montpeller
MP Médiathèque de Perpinyà
RCF Registre Civil Figueres
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Obra	pròpia

Obra publicada 

 «Discurs del President de la Comissió Organisadora», a Festa de la Bellesa. 
Concurs Artístic Català. Figueres: Ajuntament de Figueres, 1906.

Vida d’heroi: Narcís Monturiol, inventor de la navegació submarina. Barcelo-
na: Impremta i llibreria L’Avenç, 1918.

«Discurs de gràcies», a Jocs Florals del Empordà. Any IV-Castelló d’Empúri-
es. Barcelona: Publicacions Empordà, 1923, p. 113-118. 

Tragèdies de veïnat. Barcelona: Llibreria Nacional Catalana, 1923.
Besllums. Barcelona: Empordà, 1923.
La planeta d’en Gerardo. Barcelona: Imp. L’Avenç Gràfic, 1925.
L’oncle Vicents. Barcelona: Políglota, 1926. 
«Biografia de Carles Costa» a ALOMAR, Gabriel; PUIG PUJADES, Josep; MO-

NER, Joaquim; RAHOLA, Carles i MARQUINA, Eduard. Evocant a Carles Costa. 
Figueres: 1927, p. 17-51.

La glòria sorda de N’Ignasi Iglesias. Figueres: Imp. E. Casellas, 1928.
La fi de Don Joan. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1936?.
Quan s’ha perdut la fe... Barcelona: Tallers Gràfics Irandez, 1936.
Contes de la viu-viu i de la xiu-xiu. Barcelona: La Rosa dels Vents, 1936.
Ell, a la presó. Girona: Gràfiques Dàrius Rahola, 1938.

Obra inèdiTa

composicions poètiques287

A Maria Bech (24 de març de 1935)
A Maria Vilanova Aupi (Figueres, 6 d’octubre de 1935)

287 Relacionem únicament aquelles composicions poètiques que van acompanyades de títol. 
L’APJPP conté un lligall amb manuscrits. Així mateix, hem localitzat algunes poques com-
posicions de l’autor publicades a la premsa. Vegeu: «A l’amic Abdon Ventura. Ni sols ni 
acompanyats», a Empordà Federal [Figueres], núm. 920 (23 de novembre de 1935), p. 4.
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Alba pia (Presó de Girona, 11 d’octubre de 1935) 
El peu pulidor de la Marguerideta
El truli-truli (Canço de trinxera al Marroc, 1924 – juny 

1928)
Jovenesa (Presó de Girona, 9 d’abril de 1935)
L’auca de la Revolució
Missatge a Guillamet
Roman l’amor (Presó de Girona, 4 d’octubre de 

1935)
Se us prega…
Tango (Canço de trinxera, 28 de juny de 1924) 

conferències288

Beethoven
Caricatura i humorisme
El Romanticisme de Schumann
Elogi de l’ignorancia
En Martí Carreras Rebujent
L’Art i el poble
La millor corona per a l’Ignasi Iglésies
Soyons ses inquiets!

contes

Cançons de tots els temps
Crònica en societat: noces d’or
El botxí
El crim del Camp d’Argeles
El martiri d’un infant
La fallida del xantre
La mar silenciós
La por guarda la vinya 
La tragedia del xalet
L’honor

288 Relacionem aquells textos localitzats íntegrament a l’APJPP. 
Malgrat aquesta relació, coneixem a través de la premsa 
l’existència de mitja dotzena més de conferències pronuncia-
des. Vegeu: «Evocant a Marian de Llavanera, per J. Puig Puja-
des», a El Autonomista [Girona], núm. 8.668 (14 de gener de 
1928), p. 1; «Conferència sobre el tema “Entorn de La Dama 
de les Camèlies”», a La Nau [Barcelona], núm. 519 (10 de juliol 
de 1929), p. 7; «Conferencia d’En Josep Puig i Pujades», a Em-
pordà Federal [Figueres], núm. 953 (4 de juliol de 1936), p. 
2; «Una conferència de Puig Pujades al «Centro Español» de 
Perpignan», a La Dépêche [Perpinyà] núm. 981 (30 de gener 
de 1937), p. 4.

Mektoub!
No tothom qui porta gorra…
Paquitu!
Perill de freidura
Soc promesa!
Sogra i mare
Una bona persona
Vers l’exili
Ves-te’n Aribau

novel·les

Hermínia 
Què cosa és amor 

Obres de teatre

L’avi 
La posta de don Joan
SOS 

relaciÓ d’arTicles publicaTs289

Abella d’Or, L’ [Barcelona]
— «El mirador de l’Empordà», Ed. Altés (1931), p. 89-91.

Acció Ciutadana [Girona]
— «Alt Empordà» a “Comarques”, núm. 7 (14 d’octu-

bre de 1932), p. 7. 
— «Als ciutadans de la circumscripció de Girona», 

núm. 50 (11 d’agost de 1933), p. 7 [el comissari]. 

Aci d’allà, D’ [Barcelona] 
— «La Glorificació d’En Narcís Monturiol. Inventor 

de la navegació submarina» a “Vides d’homes obli-
dats”, núm. 6 (10 de juny de 1918), p. 534-542.

— «Cada cosa en son lloc», núm. 65 (maig de 1923), 
p. 369-372.

— «L’obra del “Cançoner Popular de Catalunya” a 
“L’Empordà”», núm. 119 (novembre de 1927), p. 346-
348.

289 La relació que presentem no té una finalitat exhaustiva, tot 
i que s’ha intentat donar una visió àmplia de la producció 
periodística de l’autor.
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Altaveu [Ripoll] 
— «Una Fundació lloable», núm. 120 (10 de febrer 

de 1934), p. 5. 

Ampurdanés, El [Figueres] 
[Jordi Erin]
— «D’Art Teatral», núm. 1.827 (4 de desembre de 

1910), p. 2.
[Puvis]
— «Exposició Maria Cusí» a “Notes d’Art”, núm. 

1.664 (9 de maig de 1909), p. 2.
— «Teatre Principal» a “Art Teatral”, núm. 1.666 (16 

de maig de 1909), p. 2.
— «Art Teatral» a “Teatro Principal”, núm. 1.667 (20 

de maig de 1909), p. 2-3.
— «Teatro Principal», núm. 1.668 (23 de maig de 

1909), p. 2-3. 
— «Teatre Principal», núm. 1.670 (30 de maig de 

1909), p. 2-3. 
— «Teatre Principal», núm. 1.672 (6 de juny de 1909), 

p. 2-3.
— «Teatre Principal», núm. 1.674 (13 de juny de 1909), 

p. 2-3. 

Ara [Palafrugell]
— «Poble palafrugellenc» a “Informació”, núm. 191 

(29 de gener de 1936), p. 2 [juntament amb Pere Ce-
rezo].

Autonomista, El/L’ [Girona] 
— «Per discipina», núm. 9.226 (18 de novembre de 

1932), p. 1-2.
— «Els jocs dels infants. Una proposicio interessant 

a l’Ajuntament de Figueres», núm. 9.349 (15 d’abril de 
1933), p. 1 [conseller].

— «El vol transatlantic Barberan i Colar. Germà, on 
eres?», núm. 9.406 (24 de juny de 1933), p. 1.

— «Davant la noble victoria», núm. 9.411 (1 de juliol 
de 1933), p. 1. 

— «Als ciutadans de la circumscripció de Girona», 
núm. 9.473 (11 d’agost de 1933), p. 1. 

— «Sota el cel lluminós», núm. 9.480 (21 d’agost de 
1933), p. 1. 

— «Ignasi Iglésies (fragment d’un assaig biogràfic)», 

núm. 9.491 (2 de setembre de 1933), p. 1. 
— «De l’homenatge a Lluís Prunés», núm. 9.358 (1 

d’agost de 1934), p. 1.290 
— «En acció de gràcies», núm. 9.552 (26 de març de 

1935), p. 1. 
— «Carles Jordà o la llibertat», núm. 9.635 (5 de se-

tembre de 1935), p. 1 [«Carles Jordà o la lleialtat», se-
gons s’esmena a “Aclariment”, núm. 9.636 (6 de se-
tembre de 1935), p. 2 ].

— «Lluita de clarors. A l’amic de cel·la Pere Cerezo», 
núm. 9.797 (20 de febrer de 1936), p. 1.

— «La guerra s’humanitza», núm. 10.501 (18 de juny 
de 1938), p. 1. 

Autonomista, El / L’. Suplement literari [Girona]
— «Una vida heróica. Narcis Monturiol», s/núm. (1 

d’octubre de 1927), p. 48-52.
— «Roses, la lluminosa», s/núm. (1 d’octubre de 

1935), p. 12-13.

Avenç Garrotxà, L’ [Lladó]
— «La Lliga, enemiga de Catalunya», núm. 8 (4 de 

juny de 1916), p. 2. 

Baix Empordà [Palafrugell] 
— «Als ciutadans de la circumscripció de Girona», 

núm. 1.236 (12 d’agost de 1933), p. 3 [el comissari]. 

Banyolí, El [Banyoles]
— «Als ciutadans de la circumscripció de Girona», 

núm. 89 (20 d’agost de 1933), p. 8. 

Butlletí de la Cambra Agrícola de l’Empordà
[Figueres]

— «En el començ de l’obra del Pantà de Crespià», 
núm. 596 (1 de juliol de 1935), p. 6.

Catàleg de l’exposició Adolf Fargnoli [Tarragona]
— [sense títol], (octubre de 1928).

290 El 12 de maig de 1934 L’Autonomista va recular quatre-cents 
números en la seva numeració, passant del 9.691 al 9.292.
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Catàleg de l’exposició Josep Bonaterra [Barcelona]

[Velivole]
— «Lector», (16 al 29 d’abril de 1922).

catalunya-parís [París] 
— «Anyorament», núm. 2 (1 de febrer de 1903), p. 6.
— «Preludi de Chopin en “re” bemol major», núm. 4 

(1 d’abril de 1903), p. 6-7.

Ciutadania [Bisbal d’Empordà]
— «Als ciutadans de la circumscripció de Girona», 

núm. 69 (12 d’agost de 1933), p. 7.
 

Clam Popular [Ripoll]
— «Fundació lloable» a “Noves”, núm. 116 (10 de fe-

brer de 1934), p. 6.

Comarca, La [Figueres]
[Puvis]
— «La primera pagina d’un llibre» a “Proses profa-

nes. Porxo”, núm. 121 (18 de desembre de 1926), p. 9.

Consell [Girona]
— «La ciutat», s/núm. (1 de juny de 1936), p. 2-3.

Cor del poble, El [Barcelona]
— «Parlem-ne de l’Ignasi Iglésies», núm. 1 (maig de 

1929), p. 6.

Costa Brava. Album-Guia, La [Barcelona]
— «Figueres, la dels bells mercats», Ateneu Empor-

danès (1925), p. 197-203. 
— «Figueras, la de los lindos mercados», Ateneu 

Empordanès (1925), p. 197-203. 

Dansa més bella…, La [Figueres]
[Puig Pujades, J.]
— «Quan va nàixer Pep Ventura?», núm. 2 (febrer de 

1928), p. 5-6.
— «L’Ignasi Iglesias és mort», núm. 11 (novembre de 

1928), p. 3-4.
— «Presentació de E. Albert i Galter», núm. 13 (ge-

ner de 1929), p. 13.
— «La darrera signatura d’En “Pep de la tenora”. En 

el CXII aniversari del seu naixement», núm. 14 (febrer 
de 1929), p. 3-6.

— «Parlant amb En Joaquim Serra», núm. 16 (abril 
de 1929), p. 3-5.

— «Els manuscrits d’En Pep Ventura», núm. 17 (maig 
de 1929), p. 3-4.

— «En el primer aniversari de la mort de N’Ignasi 
Iglésies», núm. 22 (octubre de 1929), p. 3-4.

— «I som feliços», núm. 30 (juny de 1930), p. 9. 
 [Velivole]
— «Els viatjants de l’esperit», núm. 9 (setembre de 

1928), p. 10. 
— «L’àpat d’homenatge a Alexandre Deuloféu», 

núm. 15 (març de 1929), p. 7-9. 
— «El gran festival del Foment», núm. 17 (maig de 

1929), p. 10-11.
— «El moviment i la dansa», núm. 18 (juny de 1929), 

p. 3-4.
— «La joia popular», núm. 19 (juliol de 1929), p. 3-5.
— «Els esbarjos del poble», núm. 20 (d’agost de 

1929), p. 3-5.

Diario de Gerona [Girona]
— «Per la salvació de l’Abadia de Vilabertran», núm. 

149 (2 de juliol de 1928), p. 1.
— «Per una solidaritat comarcal I», núm. 186 (16 

d’agost de 1928), p. 1. 
— «Per una solidaritat intercomarcal II», núm. 197 

(29 d’agost de 1928), p. 1. 
— «Per una solidaritat intercomarcal III i últim», núm. 

201 (3 de setembre de 1928), p. 1. 

Diario de Tarragona [Tarragona]
— «De la moda» a “Les nostres col·laboracions”, 

núm. 183 (14 d’agost de 1929), p. 2. 

Empordà [Figueres]
[Puvis]
— «Panneaux. Substantiu sense adjectiu», núm. 1 (11 

d’abril de 1908), p. 3.

Empordà Federal [Figueres]
Primera	època
[E.]
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— «La Gimnástica Rítmica de Figueres», núm. 196 
(12 de desembre de 1914), p. 2. 

[Erin]
— «L’Iscle Soler», núm. 150 (31 de gener de 1914), p. 3.
— «L’aviació catalana a Figueres», núm. 488 (5 de 

juny de 1920), p. 3. 
 [J.E.]
— «Teodoro Llorente», núm. 16 (15 de juliol de 1911), 

p. 2. 
— «La Nostra adhesió», núm. 23 (2 de setembre de 

1911), p. 2. 
— «La creació del Teatre Catalá», núm. 49 (2 de 

març de 1912), p. 3.
— «Teatre Principal. Dissapte 2. La Tosca / Felipe Der-

blay» a “Espectacles”, núm. 50 (9 de març de 1912), p. 3. 
— «Darrera hora. Interviu ab en Tixier», núm. 57 (27 

d’abril de 1912), p. 7.
— «Teatre Principal. La Companyia Capdevila / Els 

hipócrites / Malvaloca / El Despatriat» a “Especta-
cles”, núm. 101 (22 de febrer de 1913), p. 3.

— «Un monument als catalans caiguts en la gran 
guerra» , núm. 532 (2 d’abril de 1921), p. 2.

[J. Erin]
— «La Gimnástica Rítmica a Figueres», núm. 160 (4 

d’abril de 1914), p. 13-14.
[J.P.P.]
— «Del deplorable servéi del honorable cos de telé-

grafos d’España», núm. 283 (22 de juliol de 1916), p. 2-3.
[Jordi Erin]
— «El drama Fedora» a “Espectacles”, núm. 7 (13 de 

maig de 1911), p. 3.
— «El nido ajeno d’en J. Benavente, El tanto por ci-

ento de Lopez de Ayala, El genio alegre dels gemans 
Quintero» a “Espectacles”, núm. 8 (20 de maig de 
1911), p. 2.

— «Mancha que limpia de José Echegaray, Tierra 
baja de Angel Guimera, La rima eterna dels germans 
Quintero, La dama de las Camelias de A. Dumas “fill”» 
a “Espectacles”, núm. 9 (27 de maig de 1911), p. 2.

— «Comedies de broma, Meterse à redentor de Mi-
guel Echegaray» a “Espectacles”, núm. 10 (3 de juny 
de 1911), p. 2.

— «La flor de la vida de Joaquim i Serafi Álvarez Quin-
tero» a “Espectacles”, núm. 11 (10 de juny de 1911), p. 2-3.

— «Casandra de B. Perez Galdós, Zaza de P. Berton 
traducció d’en Carles Costa i J.M. Jordá, La reina jove 
d’Àngel Guimerà» a “Espectacles”, núm. 12 (17 de juny 
de 1911), p. 2-3. 

— «Tierras de España», núm. 32 (4 de novembre de 
1911), p. 1-2.

— «D’art teatral» a “Espectacles”, núm. 36 (2 de de-
sembre de 1911), p. 2.

— «D’art teatral. La setmana en el principal» a “Es-
pectacles”, núm. 37 (9 de desembre de 1911), p. 2-3.

— «D’art teatral. El Conde de Luxemburgo / El Mo-
linero de Subiza» a “Espectacles”, núm. 38 (16 de de-
sembre de 1911), p. 3.

— «Carnet teatral. Dissapte 23 / Diumenge 24 / Di-
lluns 25 / Dimarts 26 / Dijous 27» a “Espectacles”, 
núm. 40 (30 de desembre de 1911), p. 7. 

— «Carnet teatral» a “Espectacles”, núm. 41 (6 de 
gener de 1912), p. 2.

— «La fi de la companyía Delgado-Barceló / El Mís-
tic, en el Casino Menestral» a “Espectacles”, núm. 42 
(13 de gener de 1912), p. 2-3.

— «Del teatre principal» a “Espectacles”, núm. 43 
(20 de gener de 1912), p. 3. 

— «Del Teatre Principal» a “Espectacles”, núm. 45 (3 
de febrer de 1912), p. 2-3. 

— «La setmana teatral» a “Espectacles”, núm. 46 (10 
de febrer de 1912), p. 2-3.

— «Del teatre principal / La mare eterna de l’Iglesi-
as per la secció dramática del C.M./ Les multituts in-
diferents» a “Espectacles”, núm. 47 (17 de febrer de 
1912), p. 2-3. 

— «Teatre Principal» a “Espectacles”, núm. 48 (24 de 
febrer de 1912), p. 3.

— «Teatre Principal» a “Espectacles”, núm. 49 (2 de 
març de 1912), p. 2. 

— «Teatre Principal» a “Espectacles”, núm. 50 (9 de 
març de 1912), p. 3. 

— «Teatro Principal. En Flandes se ha puesto el sol» 
a “Espectacles”, núm. 51 (16 de març de 1912), p. 3. 

— «Teatre Principal. El señor feudal / Primavera en 
otoño / Enrique de Lagardere» a “Espectacles”, núm. 
52 (23 de març de 1912), p. 3. 

— «Teatre principal» a “Espectacles”, núm. 56 (20 
d’abril de 1912), p. 4.
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— «Teatre principal» a “Espectacles”, núm. 57 (27 

d’abril de 1912), p. 6.
— «Del Teatre Principal» a “Espectacles”, núm. 59 (11 

de maig de 1912), p. 4. 
— «Del Teatre Principal» a “Espectacles”, núm. 61 

(25 de maig de 1912), p. 3.
— «Del Teatre Principal» a “Espectacles”, núm. 69 

(13 de juliol de 1912), p. 3. 
— «La Xirgu a Figueres» a “Espectacles”, núm. 70 

(20 de juliol de 1912), p. 3.
— «La Festa Helénica de Roses» a “Espectacles”, 

núm. 76 (31 d’agost de 1912), p. 3.
— «Del Teatre Principal» a “Espectacles”, núm. 79 

(21 de setembre de 1912), p. 3. 
— «Del Teatre Principal» a “Espectacles”, núm. 86 (9 

de novembre de 1912), p. 3. 
— «Del Teatre Principal» a “Espectacles”, núm. 87 

(16 de novembre 1912), p. 3. 
— «Teatre Principal. El sindicat d’autors dramatics 

catalans» a “Espectacles”, núm. 97 (25 de gener de 
1913), p. 2-3.

— «Teatre Principal. La companyia del Sindicat d’Au-
tors Catalans» a “Espectacles”, núm. 98 (1 de febrer de 
1913), p. 3.

— «Teatre Principal. La noia maca / La Divina Provi-
dencia / Mossen Janot» a “Espectacles”, núm. 102 (1 
de març de 1913), p. 2-3. 

— «Teatre Principal. La filla del mar / L’amor vella 
/ Foc-nou» a “Espectacles”, núm. 103 (8 de març de 
1913), p. 3. 

— «Teatre Principal. La companyia Capdevila» a “Es-
pectacles”, núm. 105 (22 de març de 1913), p. 2-3. 

— «Fires i Festes de la Santa Creu. 1913. Se prepa-
ren grans coses», núm. 106 (29 de març de 1913), p. 2. 

— «L’Enric Borrás a Figueres» a “Espectacles”, núm. 
125 (9 d’agost de 1913), p. 2. 

— «L’Enric Borrás a Figueres» a “Espectacles”, núm. 
126 (16 d’agost de 1913) p. 2. 

— «L’Enric Borrás entre nosaltres» a “Espectacles”, 
núm. 128 (30 d’agost de 1913), p. 2.

— «Del Teatre Principal» a “Espectacles”, núm. 143 
(13 de desembre de 1913), p. 3. 

— «Carnet teatral» a “Espectacles”, núm. 144 (20 de 
desembre de 1913), p. 2-3.

— «Del Teatre Principal» a “Espectacles”, núm. 145 
(27 de desembre de 1913), p. 3. 

— «Del teatre Principal» a “Espectacles”, núm. 146 
(3 de gener de 1914), p. 3. 

— «La Raquel Meller a Figueres» a “Espectacles”, 
núm. 163 (25 d’abril de 1914), p. 2. 

— «En Villagomez a Figueras» a “Espectacles”, núm. 
169 (6 de juny de 1914), p. 3.

— «En Ricardo Calvo a Figueres» a “Espectacles”, 
núm. 170 (13 de juny de 1914), p. 6.

— «La tournée Ricardo Calvo» a “Espectacles”, núm. 
171 (20 de juny de 1914), p. 3. 

— «Del Teatre Principal / De la Festa del Ritme» a 
“Espectacles”, núm. 197 (19 de desembre de 1914), p. 3. 

— «Carnet teatral» a “Espectacles”, núm. 198 (24 de 
desembre de 1914), p. 2. 

— «Carnet Teatral» a “Espectacles”, núm. 199 (2 de 
gener de 1915), p. 3.

— «El festival artístic a benefici del chor Germanor 
Empordanesa» a “Espectacles”, núm. 214 (17 d’abril de 
1915), p. 2-3.

— «Les representacións Morano» a “Espectacles”, 
núm. 221 (5 de juny de 1915), p. 2. 

— «Les representacions Morano» a “Espectacles”, 
núm. 222 (12 de juny de 1915), p. 2-3. 

— «Les representacións de la Companyía Morano», 
núm. 384 (8 de juny de 1918), p. 2.

— «En Morano a Figueras», núm. 385 (15 de juny de 
1918), p. 2.

— «El festival benéfic de El Jardín» a “Espectacles”, 
núm. 409 (30 de novembre de 1918), p. 2.

— «La vetllada artística de Germanor Empordanesa» 
a “Espectacles”, núm. 420 (15 de febrer de 1919), p. 2-3.

— «Teatre Principal. La companyía d’En Alexandre 
Nolla. Sala Edisson. Vetllada a benefici de l’orfeonista 
Benet i Casals» a “Espectacles”, núm. 425 (22 de març 
de 1919), p. 2.

— «Teatre Principal. Companyía Nolla» a “Especta-
cles”, núm. 426 (29 de març de 1919), p. 2.

— «Teatre Principal. Companyía Nolla» a “Especta-
cles”, núm. 427 (5 d’abril de 1919), p. 2. 

— «Carnet teatral» a “Espectacles”, núm. 430 (26 
d’abril de 1919), p. 2.

— «Carnet teatral» a “Espectacles”, núm. 433 (17 de 
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maig de 1919), p. 2.
— «La present campanya de la Companyía Dani-Vila» 

a “Espectacles”, núm. 475 (28 de febrer de 1920), p. 3.
— «Parlant amb Maria Vila», núm. 487 (22 de maig 

de 1920), p. 2.
— «En benefici de Maria Vila», núm. 488 (29 de maig 

de 1920), p. 2.
— «La tortola Valencia a Figueres», núm. 510 (30 

d’octubre de 1920), p. 3.
— «La companyia Fremont al Principal» a “Especta-

cles”, núm. 512 (13 de novembre de 1920), p. 2-3.
[Puig Pujadas]
— «Protesta per la dimissió de N’Eugeni d’Ors», 

núm. 470 (24 de gener de 1920), p. 1.
— «Un ciutadá exemplar», núm. 475 (28 de febrer 

de 1920), p. 2.
— «Els federals nacionalistes i la futura escola gra-

duada de la Mancomunitat», núm. 517 (18 de desem-
bre de 1920), p. 1-2.

— «Les granotes volen esquitxar», núm. 589 (6 de 
maig de 1922), p. 2.

— «Una obra magna: “l’Albera”», núm. 599 (15 de ju-
liol de 1922), p. 2.

— «La qüestió del dia. La repressió dels delictes 
electorals comesos el dia 29 d’abril – Interviu amb 
el Notari Don Salvador Dalí», núm. 647 (2 de juny de 
1923), p. 1-2.

— «Honorem a Maragall», núm. 647 (2 de juny de 
1923), p. 2-3.

[Puig Pujadas, J.]
— «Els periodichs de l’Unió Federal», núm. 5 (29 

d’abril de 1911), p. 2.
— «La punta del estimbat», núm. 40 (30 de desem-

bre de 1911), p. 6. 
— «Entre l’odi i l’amor», fulla extraordinària (26 de 

febrer de 1914), p. 2. 
— «Unes paraules sobre el Concurs de projectes per 

a el Monument a Monturiol», núm. 273 (20 de maig de 
1916), p. 2 [secretari del C.E. del M. a M.].

— «De les xafarderies escampades alentorn del 
Concurs de projectes per a el Monument a Monturiol», 
núm. 275 (3 de juny de 1916), p. 2.

— «En interés de la comarca», núm. 498 (7 d’agost 
de 1920), p. 2.

— «L’obra de l’arquitecte R. Giralt Casadesús», núm. 
502 (4 de setembre de 1920), p. 4.

[Puvis]
— “Notes d’Art”, núm. 35 (25 de novembre de 1911), p. 3. 
— «El salo de descans del teatre» a “Notes d’Art”, 

núm. 36 (2 de desembre de 1911), p. 1-2.
— «Encare del salo de descans del teatre» a “Notes 

d’Art”, núm. 38 (16 de desembre de 1911), p. 2.
— «Encare, i prou per are, del Saló de Descans / Ex-

posició Domenge» a “Notes d’Art”, núm. 39 (23 de de-
sembre de 1911), p. 3.

— «L’exposicio domenge» a “Notes d’Art”, núm. 42 
(13 de gener de 1912), p. 3.

— “Notes d’Art”, núm. 58 (4 de maig de 1912), p. 2. 
— «Alguns retrats, per en Berga i Boada» a “Notes 

d’Art”, núm. 69 (13 de juliol de 1912), p. 2-3.
— «D’uns quadros d’en Berga i de l’escola del plein-

air» a “Notes d’Art”, núm. 74 (17 d’agost de 1912), p. 2.
— «La concertista Carme Montoriol Puig» a “Notes 

d’Art”, núm. 108 (12 d’abril de 1913), p. 2-3 [no està sig-
nat però l’autoria s’ha d’atribuir a l’autor].

— «L’exposició Ramón Pichot» a “Notes d’Art”, núm. 
113 (17 de maig de 1913), p. 2. 

— «Els relleus d’en Font» a “Notes d’Art”, núm. 133 
(4 d’octubre de 1913), p. 2.

— «La vitrina d’en Nicolás González» a “Notes d’Art”, 
núm. 169 (6 de juny de 1914), p. 2-3.

— «Les obres d’en Berga i Boada» a “Notes d’Art”, 
núm. 201 (16 de gener de 1915), p. 3.

— «A proposit de la futura reforma del saló de sesi-
óns de câ la vila» a “Notes d’Art”, núm. 204 (6 de fe-
brer de 1915), p. 3.

— «El cas Llavaneres» a “Notes d’Art”, núm. 253 (15 
de gener de 1916), p. 2.

— «Pro Museu d’Art del Empordá», núm. 257 (12 de 
febrer de 1916), p. 2.

— «L’exposició de la Societat de Concerts» a “Notes 
d’Art”, núm. 415 (11 de gener de 1919), p. 3. 

— «La lápida-monument en honor de Wilson» a 
“Notes d’Art”, núm. 425 (22 de març de 1919), p. 2.

— «L’exposició d’En Rafel Forns» a “Notes d’Art”, 
núm. 444 (26 de juliol de 1919), p. 2. 

— «Un nou arquitecte figuerenc», núm. 515 (4 de de-
sembre de 1920), p. 2-3.
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— «L’exposició d’artistes empordanesos en el Casi-

no Menestral», núm. 598 (8 de juliol de 1922), p. 3-4.
— «L’exposició d’artistes empordanesos en el Casi-

no Menestral», núm. 599 (15 de juliol de 1922), p. 1-2.
[Velivole]
— «Les set imatjes imprescindibles V. Las Meninas 

per Velazquez», núm. 52 (23 de març de 1912), p. 1-2.
— «Les set imatges imprescindibles VI. Maternitat 

per Carriere» a “Cròniques arbitràries”, núm. 53 (30 de 
març de 1912), p. 1-2.

— «Les set imatges imprescindibles VII. El Pensador, 
de Rodin» a “Cròniques arbitràries”, núm. 54 (6 d’abril 
de 1912), p. 2.

— «L’endema de les festes» a “Cròniques arbitràri-
es”, núm. 55 (13 d’abril de 1912), p. 2. 

— «La ciutat sense monuments» a “Cròniques arbi-
tràries”, núm. 56 (20 d’abril de 1912), p. 1-2.

— «La sopa dels pobres» a “Cròniques arbitràries”, 
núm. 59 (11 de maig de 1912), p. 2.

— «San Baldiri no te ciri per anâ a la professó...» a 
“Cròniques arbitràries”, núm. 61 (25 de maig de 1912), 
p. 2.

— «L’amor als llibres» a “Cròniques arbitràries”, núm. 
62 (1 de juny de 1912), p. 2. 

— «Que mori!» a “Cròniques arbitràries”, núm. 63 (8 
de juny de 1912), p. 1.

— «Figueres devant del plebiscit» a “Cròniques arbi-
tràries”, núm. 64 (15 de juny de 1912), p. 1.

— «Quelcom de filosofía del perdre» a “Cròniques 
arbitràries”, núm. 67 (29 de juny de 1912), p. 2. 

— «Pessimisme i optimisme» a “Cròniques arbitràri-
es”, núm. 68 (6 de juliol de 1912), p. 1-2. 

— «Comentant uns comentaris» a “Cròniques arbi-
tràries”, núm. 70 (20 de juliol 1912), p. 1-2.

— «Les balles dels carrers» a “Cròniques arbitràries”, 
núm. 71 (27 de juliol de 1912), p. 2-3.

— «L’any de tretze mesos» a “Cròniques arbitràries”, 
núm. 73 (10 d’agost de 1912), p. 1-2.

— «Els havent sopats... d’un jorn d’estiu a la Ram-
bla» a “Cròniques arbitràries”, núm. 74 (17 d’agost de 
1912), p. 2. 

— «Les meuques ciutadanes» a “Cròniques arbitràri-
es”, núm. 75 (24 d’agost de 1912), p. 2.

— «Postals d’excursionista» a “Cròniques arbitràri-

es”, núm. 78 (14 de setembre de 1912), p. 1-2. 
— «Postals d’excursionista» a “Cròniques arbitràri-

es”, núm. 79 (21 de setembre de 1912), p. 2. 
— «El monument a n’en Monturiol» a “Cròniques ar-

bitràries”, núm. 80 (28 de setembre de 1912), p. 2.
— «El monument que jo faria» a “Cròniques arbitrà-

ries”, núm. 81 (5 d’octubre de 1912), p. 1-2.
— «Les flors i les castanyes» a “Cròniques arbitràri-

es”, núm. 82 (12 d’octubre de 1912), p. 1-2.
— «Aires de la capital» a “Cròniques arbitràries”, 

núm. 83 (19 d’octubre de 1912), p. 2. 
— «El perquè de les coses» a “Cròniques arbitràri-

es”, núm. 84 (26 d’octubre de 1912), p. 2-3.
— «Aquest alláu d’inmoralitat» a “Cròniques arbitrà-

ries”, núm. 85 (2 de novembre de 1912), p. 2.
— «En Gabriel Alomar entre nosaltres» a “Cròniques 

arbitràries”, núm. 86 (9 de novembre de 1912), p. 1-2.
— «El camí més curt» a “Cròniques arbitràries”, núm. 

89 (30 de novembre de 1912), p. 1-2.
— «De l’estética del trajo» a “Cròniques arbitràries”, 

núm. 92 (21 de desembre de 1912), p. 1-2.
— «De bell començar de les coses» a “Cròniques ar-

bitràries”, núm. 96 (18 de gener de 1913), p. 3.
— «Oh les bacanals!» a “Cròniques arbitràries”, núm. 

98 (1 de febrer de 1913), p. 2. 
— «Lo qu’hem vist en el Carnaval d’enguany / Les 

máscares / Els balls / La cavalcada» a “Cròniques ar-
bitràries”, núm. 99 (8 de febrer de 1913), p. 2. 

— «En Poincaré, president de la França» a “Cròniques 
arbitràries”, núm. 100 (15 de febrer de 1913), p. 1-2.

— «Varia» a “Cròniques arbitràries”, núm. 102 (1 de 
març de 1913), p. 2.

— «Carta a Eutarpeli» a “Cròniques arbitràries”, 
núm. 105 (22 de març de 1913), p. 1-2.

— «El flirt» a “Cròniques arbitràries”, núm. 106 (29 
de març de 1913), p. 1-2.

— «L’home-creador», núm. 107 (5 d’abril de 1913), p. 4. 
— «Les fites de la vida nostra» a “Cròniques arbitrà-

ries”, núm. 108 (12 d’abril de 1913), p. 2. 
— «En el centenari del natalici de Ricart Wagner» a 

“Cròniques arbitràries”, núm. 113 (17 de maig de 1913), 
p. 1-2.

— «La bandera» a “Cròniques arbitràries”, núm. 114 
(24 de maig de 1913), p. 2.
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— «De civilitat» a “Cròniques arbitràries”, núm. 116 (7 
de juny de 1913), p. 1-2.

— «De feminisme» a “Cròniques arbitràries”, núm. 
117 (14 de juny de 1913), p. 1-2.

— «La desaparició de lo tipic» a “Cròniques arbitrà-
ries”, núm. 118 (21 de juny de 1913), p. 1-2.

— «La força en l’humilitat» a “Cròniques arbitràries”, 
núm. 120 (5 de juliol de 1913), p. 1-2.

— «Resposta a Xenius» a “Cròniques arbitràries”, 
núm. 121 (12 de juliol de 1913), p. 1-2.

— «L’Escola-Bella I» a “Cròniques arbitràries”, núm. 
122 (19 de juliol de 1913), p. 2.

— «L’Escola-Bella II» a “Cròniques arbitràries”, núm. 
123 (26 de juliol de 1913), p. 1-2.

— «L’Escola-Bella III» a “Cròniques arbitràries”, núm. 
124 (2 d’agost de 1913), p. 2. 

— «D’excursió estival» a “Cròniques arbitràries”, 
núm. 126 (16 d’agost de 1913), p. 1-2. 

— «D’excursió estival» a “Cròniques arbitràries”, 
núm. 128 (30 d’agost de 1913), p. 1-2. 

— «D’excursió estival» a “Cròniques arbitràries”, 
núm. 130 (13 de setembre de 1913), p. 2. 

— «De la semblança en art» a “Cròniques arbitràri-
es”, núm. 134 (11 d’octubre de 1913), p. 2. 

— «L’Arcalde contra la bandera catalana. L’agrari», 
núm. 136 (26 d’octubre de 1913), p. 1-2.

— «I la bandera catalana oneja...» a “Cròniques arbi-
tràries”, núm. 143 (13 de desembre de 1913), p. 2. 

— «La Gioconda es retrobada» a “Cròniques arbitrà-
ries”, núm. 144 (20 de desembre de 1913), p. 1. 

— «A manera de prolec» a “Cròniques arbitràries”, 
núm. 146 (3 de gener de 1914), p. 2.

— «En llaor de Madona Follia» a “Cròniques arbitrà-
ries”, núm. 168 (30 de maig de 1914), p. 2.

— «De la força de la voluntad» a “Cròniques arbitrà-
ries”, núm. 172 (27 de juny de 1914), p. 2.

— «La Revista Nova» a “Cròniques arbitràries”, núm. 
173 (4 de juliol de 1914), p. 2.

— «Jardins per a infants» a “Cròniques arbitràries”, 
núm. 174 (11 de juliol de 1914), p. 1-2.

— «Orgull i orgull» a “Cròniques arbitràries”, núm. 
175 (18 de juliol de 1914), p. 1-2.

— «La primera colonia escolar figuerenca» a “Crò-
niques arbitràries”, núm. 176 (25 de juliol de 1914), p. 1.

— «La guerra» a “Cròniques arbitràries”, núm. 177 (1 
d’agost de 1914), p. 1-2.

— «Un important intervíu sobre la guerra» a “Cròni-
ques arbitràries”, núm. 178 (8 d’agost de 1914), p. 1-2.

— «Els déus de la guerra» a “Cròniques arbitràries”, 
núm. 179 (15 d’agost de 1914), p. 2.

— «Defugint l’espectre de la guerra» a “Cròniques 
arbitràries”, núm. 182 (5 de setembre de 1914), p. 1-2.

— «1714-1914» a “Cròniques arbitràries”, núm. 183 (12 
de setembre de 1914), p. 2.

— «Per a la França dels nostres amors», núm. 184 (19 
de setembre de 1914), p. 1-2.

— «Al marge d’unes cartes» a “Cròniques arbitràri-
es”, núm. 185 (26 de setembre de 1914), p. 1-2.

— «Els germanófils» a “Cròniques arbitràries”, núm. 
186 (3 d’octubre de 1914), p. 1-2.

— «L’amic s’en va a la guerra» a “Cròniques arbitrà-
ries”, núm. 189 (24 d’octubre 1914), p. 1. 

— «Idees sobre la regeneració de l’ensenyança uni-
versitaria espanyola I» a “Cròniques arbitràries”, núm. 
190 (31 d’octubre 1914), p. 1-2.

— «Idees sobre la regeneració de l’ensenyança uni-
versitaria espanyola II» a “Cròniques arbitràries”, núm. 
191 (7 de novembre de 1914), p. 1. 

— «Idees sobre la regeneració de l’ensenyança uni-
versitaria espanyola III» a “Cròniques arbitràries”, núm. 
192 (14 de novembre de 1914), p. 1-2.

— «La Gimnástica rítmica figuerenca» a “Cròniques 
arbitràries”, núm. 194 (28 de novembre de 1914), p. 1. 

— «Fragment» a “Cròniques arbitràries”, núm. 197 
(19 de desembre de 1914), p. 1.

— «La Rondalla d’aquest Nadal» a “Cròniques arbi-
tràries”, núm. 198 (24 de desembre de 1914), p. 2.

— «CI. En el començ d’un any históric» a “Cròniques 
arbitràries”, núm. 199 (2 de gener de 1915), p. 2.

— «CCII. Els reis dels nens pobres» a “Cròniques ar-
bitràries”, núm. 200 (9 de gener de 1915), p. 1.

— «Des del Cap de Creus al de Finisterre. Notes de 
viatge», núm. 206 (20 de febrer de 1915), p. 2. 

— «Des del Cap de Creus al de Finisterre. Notes de 
viatje» a “Cròniques arbitràries”, núm. 208 (6 de març 
de 1915), p. 1-2. 

— «Des del Cap de Creus al de Finisterre. Notes de 
viatje» a “Cròniques arbitràries”, núm. 209 (13 de març 
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de 1915), p. 1-2. 

— «Des del Cap de Creus al de Finisterre. Notes de 
viatje» a “Cròniques arbitràries”, núm. 210 (20 de març 
de 1915), p. 2. 

— «Des del Cap de Creus al de Finisterre. Notes de 
viatje» a “Cròniques arbitràries”, núm. 211 (27 de març 
de 1915), p. 2.

— «Des del Cap de Creus al Finisterres. Notes de vi-
atje» a “Cròniques arbitràries”, núm. 212 (3 d’abril de 
1915), p. 2. 

— «La pintura flamenca», núm. 213 (10 d’abril de 
1915), p. 11-12.

— «Des del Cap de Creus al de Finisterre. Notes de 
viatje» a “Cròniques arbitràries”, núm. 214 (17 d’abril 
de 1915), p. 1-2. 

— «Des del Cap de Creus al de Finisterre. Notes de 
viatje» a “Cròniques arbitràries”, núm. 215 (24 d’abril 
de 1915), p. 1-2. 

— «Des del Cap de Creus al de Finisterre. Notes de 
viatje» a “Cròniques arbitràries”, núm. 216 (1 de maig 
de 1915), p. 1-2. 

— «Des del Cap de Creus al de Finisterre. Notes de 
viatje» a “Cròniques arbitràries”, núm. 218 (15 de maig 
de 1915) p. 2. 

— «El jardí de la ciutat» a “Cròniques arbitràries”, 
núm. 220 (29 de maig de 1915), p. 1-2.

— «En el primer aniversari de la Guerra Gran» a “Crò-
niques arbitràries”, núm. 229 (31 de juliol de 1915), p. 2.

— «Flors d’heroisme» a “Cròniques arbitràries”, 
núm. 230 (7 d’agost de 1915), p. 1-2.

— «L’Assamblea i la manifestació. Pro zones neu-
trals», núm. 240 (16 d’octubre de 1915), p.3-4.

— «De l’Espanya noucentista» a “Cròniques arbitrà-
ries”, núm. 250 (25 de desembre de 1915), p. 1.

— «En pro d’un Museo empordanés de l’Art» a “Crò-
niques arbitràries”, núm. 253 (15 de gener de 1916), p. 1.

— «Parlem-ne encare d’un Museo empordanés 
d’Art» a “Cròniques arbitràries”, núm. 254 (22 de ge-
ner de 1916), p. 1-2

— «Els eclipsis de la Creu de Vilabertrán» a “Cròni-
ques arbitràries”, núm. 257 (12 de febrer de 1916), p. 
1-2.

— «Per a el defensor dels eclipsis de la Creu de Vi-
labertrán i per a els meus llegidors» a “Cròniques arbi-

tràries”, núm. 259 (26 de febrer de 1916), p. 1. 
— «Dans les ruines d’Ampurias. Sonets per Andrée 

Bruguiere de Gorgot» a “Llegint llibres”, núm. 380 (18 
de maig de 1918), p. 2-3.

— «Les gracies de l’Empordà. Poema en prosa d’en 
Pere Corominas», núm. 450 (6 de setembre de 1919), 
p. 1-2.

— «Un llibre sobre en Pep Ventura. Perqué no!», 
núm. 524 (5 de febrer de 1921), p. 2-3.

— «El gest d’un digne ciutadá», núm. 557 (24 de se-
tembre de 1921), p. 2.

— «Don Leonci Garcia Sicart», núm. 581 (11 de març 
de 1922), p. 1-2.

— «Dos pintors que triomfen a Barcelona», núm. 
589 (6 de maig de 1922), p. 1-2.

— «En Ramon Muntaner per Carles Rahola. Publica-
cions Empordá-Barcelona», núm. 624 (6 de gener de 
1923), p. 2.

Empordà Federal [Figueres]
Segona	època
[J.P.P.]
— «De l’homenatge al doctor E. Vila Moreno», núm. 

827 (29 de gener de 1933), p. 5.
[Jordi Erin]
— «Les taules gòtiques de Castelló d’Empúries» per 

Joan Subíes Galter» a “Llegint Llibres”, núm. 703 (25 
d’octubre de 1930), p. 5.

— «La nostra corona», núm. 715 (17 de gener de 
1931), p. 4.

— «Unes hores de música», núm. 792 (4 de juny de 
1932), p. 6.

— «Vetllada musical», núm. 794 (18 de juny de 1932), 
p. 2.

— «Recital de Danses a l’Associació de Música», 
núm. 797 (9 de juliol de 1932), p. 8.

— «La poesia d’Ambrosi Carrion per Aurea de Sar-
rà», núm. 828 (4 de febrer de 1933), p. 5.

— «En J. Bonaterra a Barcelona», núm. 834 (18 de 
març de 1933), p. 1.

[Puig Pujades] 
— «Martí Vilanova», núm. 674 (6 d’abril de 1930), p. 

2.
— «Una crida al poble de Figueres», núm. 731 (2 de 
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maig de 1931), p. 5.
— «El passat i el futur de Vilabertran», núm. 748 (15 

d’agost de1931), p. 4.
[Puig Pujades, J.]
— «Som allà on érem», núm. 675 (12 d’abril de 1930), 

p. 1.
— «El Pôsit», núm. 681 (24 de maig de 1930), p. 3.
— «J. Batista Jovet. Noble ciutadà figuerenc», núm. 

685 (21 de juny de 1930), p. 2.
— «“Hores tràgiques i anecdòtiques de la guerra” 

per Artur Vinardell Roig» a “Llegint llibres”, núm. 709 
(6 de desembre de 1930), p. 4-5.

— «Per a El Diluvio de Barcelona», núm. 719 (14 de 
gener de 1931), p. 7.

— «La mort de l’espós. A D.C. vídua C.», núm. 715 (17 
de gener de 1931), p. 4, 6.

— «L’Assemblea comarcal de la federació republica-
na socialista de l’Empordà», núm. 718 (7 de febrer de 
1931) p. 5 [ juntament amb Ricard Jiménez].

— «L’esperit immortal de la ciutat», núm. 725 (28 de 
març de 1931), p. 2.

— «Del magne homenatge dedicat al nostre com-
pany de redacció J. Puig Pujades», núm. 738 (20 de 
juny de 1931), p. 4.

— «Per l’Estatut de Catalunya», núm. 743 (18 de ju-
liol de 1931), p. 4. 

— «Cal votar l’Estatut?», núm. 745 (29 de juliol de 
1931), p. 5. 

— «Catalunya ha dit clarament el què vol: ésser un 
Estat autónom dintre la República España», núm. 747 
(8 d’agost de 1931), p. 1.

— «Inclinem respectuosament la testa...», núm. 760 
(4 de novembre de 1931), p. 1. 

— «Diada triomfal de l’Esquerra Catalana. Impressi-
ons de l’Assemblea de la Generalitat — 30 desembre 
1931», núm. 769 (2 de gener de 1932), p. 1-2.

— «L’Assamblea de la Generalitat. 16 Gener 1932. Im-
pressions personals», núm. 772 (23 de gener de 1932), 
p. 1.

— «La Tierra Natal de Lluís Ruiz Contreras» a “Lle-
gint llibres”, núm. 774 (6 de febrer de 1932), p. 3-4.

— «La divisió de govern del territori de Catalunya», 
núm. 777 (27 de febrer de 1932), p. 1. 

— «La llavor dels vells federals», núm. 783 (9 d’abril 

de 1932), p. 1.
— «De cara a l’Estatut», núm. 788 (7 de maig de 

1932), p. 2.
— «Recullint una suggestió», núm. 789 (14 de maig 

de 1932), p. 5.
— «Albert de Quintana és mort!», núm. 795 (25 de 

juny de 1932), p. 2.
— «Pel bon èxit del Premi Ignasi Iglésies», núm. 803 

(20 d’agost de 1932), p. 1.
— «Per l’abolició de la pena de mort», núm. 804 (27 

d’agost de 1932), p. 1-2.
— «Cal no oblidar l’Empordà», núm. 805 (3 de se-

tembre de 1932), p. 1. 
— «Les exigències de la República», núm. 806 (10 de 

setembre de 1932), p. 5. 
— «Pere Cavaller, Comissari de la Generalitat a Tar-

ragona», núm. 811 (15 d’octubre de 1932), p. 2.
— «Llorenç Vives se’n và», núm. 813 (29 d’octubre 

de 1932), p. 6. 
— «Per disciplina», núm. 816 (16 de novembre de 

1932), p. 2. 
— «Homenatge al Dr. Ernest Vila Moreno», núm. 819 

(3 de desembre de 1932), p. 1.
— «No volem el presidi», núm. 825 (14 de gener de 

1933), p. 2.
— «Una proposició interessant. A l’Ajuntament», 

núm. 837 (8 d’abril de 1933), p. 2 [conseller].
— «En homenatge al Dr. Ernest Vila Moreno. El nos-

tre homenatge», núm. 839 (22 d’abril de 1933), p. 1-2.
— «Als ciutadans de la circumscripció de Girona», 

núm. 855 (12 d’agost de 1933), p. 5 [comissari].
— «Sota el cel lluminós», núm. 856 (19 d’agost de 

1933), p. 2.
— «El seny de les nostres dones», núm. 872 (25 de 

novembre de 1933), p. 4.
— «El sentit de les eleccions de demà», núm. 879 (13 

de gener de 1934), p. 2.
— «La darrera lliçó de Mestre Escapa», núm. 891 (8 

d’abril de 1934), p. 2.
— «En aquest tercer aniversari», núm. 892 (14 d’abril 

de 1934), p. 2.
— «El llibre d’Alexandre Deulofeu», núm. 894 (28 

d’abril de 1934), p. 1.
— «El bon timoner», núm. 895 (4 de maig de 1934), 
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p. 2.

— «De l’homenatge a Lluís Prunés», núm. 908 (4 
d’agost de 1934), p. 1.

— «Parlant amb el president Azaña», núm. 910 (18 
d’agost de 1934), p. 1.

 [Puvis]
— «El problema escolar figuerenc», núm. 744 (25 de 

juliol de 1931), p. 7.
— «L’exposició de pintures a Atenea», núm. 788 (7 

de maig de 1932), p. 6.
— «L’exposició Mateu i Pla a Atenea», núm. 844 (27 

de maig de 1933), p. 5.
— «Les exposicions d’Atenea. La de Prudenci Ber-

trana. La de Bartomeu Pujó», núm. 905 (14 de juliol de 
1934), p. 2.

[Velivole]
— «El violinista Joan Llobell Ramis», núm. 677 (26 

d’abril de 1930), p. 3.
— «Noticiari», núm. 677 (26 d’abril de 1930), p. 6.
— «L’Empordà terra d’aviadors», núm. 680 (17 de 

maig de 1930), p. 6.
— «La ràdio al presidi», núm. 681 (24 de maig 1930), 

p. 6.
— «Notes d’un excursionista», núm. 699 (27 de se-

tembre de 1930), p. 2.
— «Medio siglo de teatro infructuoso por Luis Ruiz 

Contreras» a “Llegint Llibres”, núm. 717 (31 de gener 
de 1931), p. 4.

— «La conferéncia de Josep A. Vandellós a Atenea. 
La conferéncia d’En Pujol i Algaró al C. d’E. i S.» a “Tas-
ques culturals”, núm. 723 (14 de març 1931), p. 3.

— «El doble ideal de la joventut catalana. A manera 
de Pórtic», núm. 724 (21 de març de 1931), p. 1. 

— «El Dr. Ernest Vila Moreno a Paris», núm. 794 (18 
de juny de 1932), p. 6.

— «La Generalitat de Catalunya a les comarques gi-
ronines», núm. 804 (27 d’agost de 1932), p. 4.

— «Parlant amb el doctor Ernest Vila Moreno», núm. 
839 (22 d’abril de 1933), p. 6. 

— «Germà, on ets?», núm. 848 (24 de juny de 1933), 
p. 1.

— «Chopin, conferència d’Alfons Puig» a “Llibres”, 
núm. 852 (22 de juliol de 1933), p. 4.

— «Antònia Herrero al Principal» a “De câ la Talia”, 

núm. 891 (8 d’abril de 1934), p. 3.
— «Casanovas per Ramon Xuriguera» a “Llegint lli-

bres”, núm. 891 (8 d’abril de 1934), p. 6.
— «L’exposició escolar de l’Institut», núm. 896 (12 de 

maig de 1934), p. 6.
— «Un llibre empordanès. Safreu d’Antoni Xirau», 

núm. 906 (21 de juliol de 1934), p. 2.
— «Efemèrides. A les 6’19...», núm. 913 (8 de setem-

bre de 1934), p. 2.

Empordà Federal [Figueres]
Tercera	època
[J.P.P.]
— «Josep Sunyol i Garriga», núm. 958 (22 d’agost 

de 1936), p. 3.
— «Cal defensar la República a l’estranger», núm. 

960 (5 de setembre de 1936), p. 2.
— «Després de visitar els Presidents», núm. 968 (31 

d’octubre de 1936), p. 2.
— «Figueres honora la memòria de Maurin», núm. 

970 (14 de novembre de 1936), p. 2.
[Puig Pujades]
— «Ramis, l’amic», núm. 927 (11 de gener de 1936), 

p. 3.
— «Desmentiment», núm. 929 (25 de gener de 

1936), p. 4.
[Puig Pujades, Josep]
— «Amunt els cors», núm. 946 (16 de maig de 1936), 

p. 4.
— «Donem una nova vida a les campanes mudes», 

núm. 958 (22 d’agost de 1936), p. 2.
— «La nova escola d’Arts i Oficis» a “Editorial”, núm. 

1.005 (3 de setembre de 1937), p. 1.
[Velivole]
— «L’exposició Ramon Reig», núm. 947 (23 de maig 

de 1936), p. 3.
— «Al marge de l’Exposició de Caricatures originals 

de Pardiñas», núm. 953 (4 de juliol de 1936), p. 3-4.

emporium [La Bisbal d’Empordà]
— «Per la dignitat del nostre teatre. Crit d’alarma», 

núm. 2 (1 de maig de 1928), p. 28-30. 
— «El romanticisme de Shuman», núm. 3 (1 de juny 

de 1928), p. 70-73.
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Esquella de la Torratxa, L’ [Barcelona]
— «Fa vint-i-dos anys», núm. 2.574 (19 d’octubre de 

1928), p. 692.

Exposició Marian Baig [Figueres]
[Velivole]
— «Un artista empordanès», s/núm. (29 d’abril al 13 

de maig de 1930).

Festa Major [Roses]
— «Roses, la lluminosa», s/núm. (1930), p. 15-19.

Festa Major de Vilabertran [Vilabertran]
— «Els infants de la República», s/núm. (15 i 16 

d’agost de 1933), p. 25— 27.

Festa Major de La Jonquera [La Jonquera]
— «Uns mots de lloa», s/núm. (8, 9 i 10 de setembre 

de 1934), p. 13.

Fires i Festes de la Santa Creu [Figueres]
— «Figueres», s/núm. (1927), p. 3.
— «Somniant desperts», s/núm. (1933), p. 55. 
— «Figueres la de les festes de maig», s/núm. (1933), 

p. 20-24.
— «L’encís de les fires…», s/núm. (1934), p. 5, 7, 9.
— «Cal vocació de ciutadà», s/núm. (1934), p. 28.

Foment [Reus]
— «La meva salutació», núm. 197 (15 de novembre 

de 1931), p. 4.
— «De cara a l’Estatut», núm. 339 (11 de maig de 

1932), p. 1. 

Foment de la Sardana de Figueres [Figueres]
— «La virtut de la sardana», II Festival Pro-Monu-

ment Pep Ventura. Fires i Festes de la Santa Creu 
(1929), p. 9.

Fulla Artística d’Alt Empordà [Figueres]
— «Fent Bellesa fem optimisme», núm. 2 (1 de febrer 

de 1918), p. 1-2.
— «L’exposició P. Sabaté», núm. 3 (1 de març de 

1918), p. 1.

— «El problema escolar figuerenc», núm. 5 (25 de 
maig de 1918), p. 1. 

— «Records d’una visita a la Sixtina», núm. 12 (1 de 
desembre de 1918), p. 3.

— «L’impresionisme. A propòsit de l’actual exposi-
ció de la Societat de Concerts», núm. 13 (1 de gener 
de 1919), p. 1-2.

— «L’Exposició d’En Rafel Forns», núm. 17 (1 de juli-
ol de 1919), p. 1.

— «De caricatura i de les caricatures de Na Rosa So-
ler Bofill (Pep)», núm. 23 (1 de setembre de 1920), p. 1-2.

Gran Ball [Figueres]
— «La inquietud d’uns homes», Socis cambres La 

Union (1933), p. 26.

Horitzó [Barcelona]
— «Barcelonisme», núm. 4 (24 d’agost de 1935), p. 1. 
— «La nostra dolidaritat», núm. 6 (7 de setembre de 

1935), p. 1. 

Humanitat, La [Barcelona]
— «Ancorem la nostra fe en el futur», núm. 1.856 (6 

de febrer de 1938), p. 3.

Humanitat, La [Montpeller/Perpinyà]
— «Cal fer coneixer les malifetes de l’enemic», núm. 

25 (6 d’octubre de 1945), p. 1. 

Humanitat, La [París]
— «14 d’abril 1931. A Figueres. Alegria de la pobla-

cio.— La tossuderia del coronel. La proclamacio», núm. 
89 (14 d’abril de 1948), p. 1.

Ilustració Levantina, La [Barcelona]
— «Les fires de Santa Creu a Figueres», núm. 14 (17 

de maig de 1901), p. 170-171.

Libertad [Figueres]
— «Als ciutadans de la circumscripció de Girona», 

núm. 747 (16 de setembre de 1933), p. 3.
— «Del momento. ¿Política de odios? ¡no! Cordiali-

dad republicana», núm. 747 (16 de setembre de 1933), 
p. 2-3 [el comissari, J. Puig Pujades].
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Lyon Republique [Lió]

— «Les rebelles espagnols contre la civilisation», 
núm. 21.777 (20 de març de 1938), p. 1-2 [J. Puig Puja-
des, député aux Cortès espagnoles].

— «Le martyre de l’art espagnol», núm. 21.803 (16 
d’abril de 1938), p. 6 [J. Puig Pujades, député aux Cor-
tès espagnoles].

— «La pré-invasion d’Espagne par Hitler», núm. 
21.858 (10 de juny de 1938), p. 1-2 [J. Puig Pujades, dé-
puté aux Cortès espagnoles].

Nau, La [Barcelona]
[Velivole]
— «Les festes d’homenatge a Pep Ventura a Figue-

res. Subscripció per al monument», núm. 23 (27 d’oc-
tubre de 1927), p. 1.

[Puig Pujadas, J.]
— «Una interviú amb Salvador Dalí: El seu manifest 

d’avantguarda», núm. 142 (17 de març de 1928), p. 1. 
[Puig Pujades, J.]
— «Les pintures de Salvador Dalí. Una lletra de Sal-

vador Dalí i una nota d’En Puig Pujades a La Nau» a 
“Després del Saló de tardor”, núm. 39 (15 de novem-
bre de 1927), p. 1.

— «Les pintures de Salvador Dalí. Una nota final» 
a “La polemica closa”, núm. 43 (19 de novembre de 
1927), p. 1. 

— «Parlant d’en Pep Ventura amb el vell Rau— Unes 
dades i anècdotes interessantíssimes» a “L’Actualitat”, 
núm. 105 (31 de gener de 1928), p. 1. 

— «Les exposicions d’art. El Saló de Tardor. A darre-
ra hora Salvador Dalí retira els seus quadros del Saló», 
núm. 316 (6 d’octubre de 1928), p. 1.

— «Un film a Figueres. Una idea de Salvador Dali i 
Luis Buñuel», núm. 410 (26 de gener de 1929), p. 1. 

— «Un apòstol de la terra, a l’Empordà», núm. 512 (2 
de juliol de 1929), p. 1.

— «El mirador de l’Empordà» a “Cròniques empor-
daneses”, núm. 589 (5 d’octubre de 1929), p. 5.

— «L’èxit de Salvador Dalí a París», núm. 630 (22 de 
novembre de 1929), p. 1. 

— «Pel renaixement urbà de Figueres», núm. 837 (21 
de juliol de 1930), p. 10.

Nova Revista, La [Barcelona]
— «Els Pichot, selecció empordanesa» a “Notes”, 

núm. 4 (abril de 1927), p. 379-380.
— «Evocant a Marian Llavanera», núm. 19 (juliol de 

1928), p. 248-261.

Poble Català, El [Barcelona]
[Jordi Erin]
— «Desde Figueres», núm. 1.651 (1 de juny de 1909), 

p. 2.
— «Desde Figueres», núm. 1.671 (21 de juny de 1909), 

p. 1.
— «Desde Figueres», núm. 1.674 (24 de juny de 

1909), p. 1.
— «Desde Figueres», núm. 1.686 (6 de juliol de 

1909), p. 2.
— «Desde Figueres», núm. 1.697 (17 de juliol de 

1909), p. 2.
[Velivole]
— «Desde Figueres», núm. 1.791 (26 de gener de 

1910), p. 2.
— «Desde Figueres», núm. 1.794 (29 de gener de 

1910), p. 1-2.
— «Desde Figueres», núm. 1.797 (1 de febrer de 

1910), p. 1.
— «Desde Figueres», núm. 1.802 (6 de febrer de 

1910), p. 1.
— «Desde Figueres», núm. 1.823 (27 de febrer de 

1910), p. 2.
— «Desde Figueres», núm. 1.830 (6 de març de 

1910), p. 2.
— «Desde Figueres», núm. 1.838 (14 de març de 

1910), p. 1-2.
— «Desde Figueres», núm. 1.846 (22 de març de 

1910), p. 1.
— «Desde Figueres», núm. 1.851 (27 de març de 

1910), p. 1.
— «Desde Figueres», núm. 1.863 (9 d’abril de 1910), 

p. 2.
— «Desde Figueres», núm. 1.872 (18 d’abril de 1910), 

p. 2.
— «Desde Figueres», núm. 1.878 (24 d’abril de 1910), 

p. 2.
— «Desde Figueres», núm. 1.885 (1 de maig de 1910), 
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p. 2.
— «Desde Figueres», núm. 1.888 (5 de maig de 1910), 

p. 4.
— «Les Fires de Santa Creu» a “Desde Figueres”, 

núm. 1.893 (10 de maig de 1910), p. 2. 
— «Les Fires de Santa Creu» a “Desde Figueres”, 

núm. 1.895 (12 de maig de 1910), p. 2. 
— «Desde Figueres», núm. 1.914 (31 de maig de 

1910), p. 2.
— «L’espectacle “Canigó”», núm. 1.924 (10 de juny 

de 1910), p. 1.
— «Desde Figueres», núm. 1.929 (15 de juny de 1910), 

p. 1.
— «Notes diverses» a “Desde Figueres”, núm. 1.951 

(7 de juliol de 1910), p. 1. 
— «Desde Figueres», núm. 2.033 (28 de setembre 

de 1910), p. 2.
— «El pianista Lluis Bonaterra» a “Desde Figueres”, 

núm. 2.036 (1 d’octubre de 1910), p. 4.
— «Recital Bonaterra», núm. 2.051 (16 d’octubre de 

1910), p. 3.
— «Les delicies de l’administració espanyola», núm. 

2.357 (22 d’agost de 1911), p. 1.
— «Les Fires de Santa Creu a Figueres. Teatre de la 

Natura. L’Arlesiana i Edip Rei», núm. 2.979 (10 de maig 
de 1913), p. 1-2.

Programa, El [Sant Feliu de Guíxols]
— «Als ciutadans de la circumscripció de Girona», 

núm. 116 (20 d’agost de 1933), p. 4. 

Rambla, La [Barcelona]
— «L’Ajuntament de Figueres», núm. 214 (22 de ge-

ner de 1934), p. 13. 

Rambla de Catalunya, La [Barcelona]
— «El Pòsit», núm. 8 (23 de maig 1930), p. 3.
— «Sobretot la moral! La depuració dels costums en 

temps de la Dictadura», núm. 18 (28 de juliol de 1930), 
p. 11.

Revista del Centre de Lectura de Reus [Reus]
— «El luxe d’Ignasi Iglesias», núm. 186 (octubre de 

1928), p. 290-292. 

— «Ignasi Iglesias, poeta de la bondad», núm. 191 
(març de 1929), p. 5-8.

— «En memoria d’Ignasi Iglesias», núm. 191 (març de 
1929) p. 8-15. 

Sol Ixent [Cadaqués] 
[Velivole]
— «El pobrecito Carpintero a Cadaquès», núm. 26 

(12 de juliol de 1924), p. 2. 

Veu de Catalunya, La [Barcelona]
[J. Puig Pujadas]
— «La glòria de Figueres», núm. 9.644 (28 d’abril de 

1927), p. 7.
[J. Puig Pujades]
— «El moment present de Figueres» a «Ciutats de 

Catalunya: Figueres», núm. 7.613 (6 d’agost de 1920), 
p. 5. 

— «La Biblioteca Popular de Figueres», núm. 9.381 
(24 de juny de 1926), p. 4.

— «En el seu CXI aniversari. Quan va néixer En Pep 
Ventura?», núm. 9.892 (1 de febrer de 1928, p. 7.

— «S’ha salvat el reatule gòtic de Canapost», núm. 
9.990 (8 de juny de 1928), p. 5.

— «Els valors espirituals de l’Empordà», núm. 10.003 
(22 de juny de 1928), p. 3.

— «D’ara i sempre» a “Aspectes de l’Empordà”, núm. 
10.318 (28 de maig de 1929), p. 4.

[Puvis]
— «Figueres honora en Pep Ventura» a “De les ter-

res catalanes”, núm. 9.787 (13 d’octubre de 1927), p. 3.
[ Velivole] 
— «L’Empordà, terra de pintors», núm. 9.570 (31 de 

gener de 1927), p. 4.
— «Les festes a honor de Pep Ventura» a “De les ter-

res catalanes”, núm. 9.788 (26 d’octubre de 1927), p. 3.
— «Per la salvació de l’Abadia de Vilabertran. Par-

lant amb el senyor Rector», núm. 10.032 (27 de juliol 
de 1928), p. 5.

Veu de l’Empordà, La [Figueres]
[P.P.]
— «Carnet teatral», núm. 1.234 (2 de juny de 1928), 

p. 6.
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— «Carnet teatral», núm. 1.236 (16 de juny de 1928), 

p. 6. 
[Puig Pujadas]
— «L’oració d’avuy», núm. 294 (4 de juny de 1910), 

p. 4. 
[Puig Pujades, J.]
— «Exposició Marian Baig. Sala Edison», núm. 1.179 

(14 de maig de 1927), p. 5. 
— «Esdeveniment teatral», núm. 1.182 (4 de juny de 

1927), p. 6. 
— «La restauració de l’Església de les Penedides», 

núm. 1.188 (16 de juliol de 1927), p. 5-6.
— «Parlant amb Aurea de Sarrà», núm. 1.200 (8 d’oc-

tubre de 1927), p. 5. 
— «L’homenatge a Pep Ventura», núm. 1.203 (29 

d’octubre de 1927), p. 6.
— «A l’Empordà se li ha mort el seu pintor», núm. 

1.205 (12 de novembre de 1927), p. 5.
— «La veritat sobre les pintures antigues de Castelló 

d’Empúries. Interviú amb en Joan Subias», núm. 1.227 
(14 d’abril de 1928), p. 5. 

— «Unes paraules al marge de l’Exposició Provincial 
de Belles Arts II», núm. 1.231 (12 de maig de 1928), p. 5. 

— «Esdeveniments teatrals», núm. 1.232 (19 de maig 
de 1928), p. 5. 

— «Carnet teatral», núm. 1.233 (26 de maig de 1928), 
p. 7.

— «Al marge de l’ Exposició provincial de Belles 
Arts», núm. 1.234 (2 de juny de 1928), p. 5.

— «A propósit del reatule gótic de Canapost», núm. 
1.235 (9 de juny de 1928), p. 6.

— «Atenea», núm. 1.236 (16 de juny de 1928), p. 5.
— «Per la salvació de l’Abadia de Vilabertran», núm. 

1.241 (14 de juliol de 1928), p. 5.
— «Memorias de mi vida per J. Baptista Jovet» a “Els 

llibres nous”, núm. 1.245 (18 d’agost de 1928), p. 5-6.
— «Un Film a Figueres. Una idea de Salvador Dalí i 

Lluís Buñuel», núm. 1.269 (2 de febrer de 1929), p. 5-6.
[Puvis]
— «L’Assemblea anual dels metges. Conferència del 

Dr. Ernest Vila Moreno», núm. 1.249 (15 de setembre 
de 1928), p. 5. 

 [Velivole]
— «El pobrecito Carpintero», núm. 1.032 (19 de juli-

ol de 1924), p. 5. 
— «Per la salvació de l’Abadia de Vilabertran. Par-

lant amb el senyor Rector», núm. 1.243 (4 d’agost de 
1928), p. 5.

Vibració [Figueres]
— «La divisió administrativa de la Catalunya autòno-

ma» a “Enquestes de Vibracio”, núm. 4 (27 de febrer 
de 1932), p. 2.

relaciÓ de cOnTes apareGuTs a la premsa

Abella d’Or a Figueres, L’ [Barcelona]
— «Maternitat!», s/núm. (1926), p. 72-74 [obsequi de 

la casa Puig París].

Autonomista, L’. Suplement literari [Girona]
— «És blanca, la lluna?», s/núm. (1 d’octubre de 

1933), p. 67-70.
— «Decepció», s/núm. (1 d’octubre de 1934), p. 11-12.

Bisbalenc, El [La Bisbal d’Empordà]
— «Les dolors de l’estiuejant», núm. 46 (13 d’agost 

de 1928), p. 15.
— «Pobra senyora Marieta!», núm. 98 (11 d’agost de 

1929), p. 9. 

Catalana [Barcelona]
— «Maternitat!» a “Dels llibres nous”, núm. 170 (15 de 

juliol de 1914), p. 205-206.

Catalunya-París [París]
— «Forana», núm. 8 (1 d’agost de 1903), p. 3. 

Ciutat, La [Manresa]
— «La tragèdia de ca l’Adroguer» a “Els nostres con-

tes”, núm. 12 (1 d’abril de 1927), p. 92-93.

Empordà Federal [Figueres]
— «La gitana de la presó. VIII» a “Literaries”, núm. 

919 (16 de novembre de 1935), p. 4.
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— «Un Nadal a la Presó XIII», núm. 924 (21 de de-
sembre de 1935), p. 3 [Del Relicari d’emocions: Ell, a la 
presó. Presó de Girona].

Esquella de la Torratxa, L’ [Barcelona]
— «El reialme de la veritat», núm. 2.564 (10 d’agost 

de 1928), p. 525-527.

Fires i festes de la Santa Creu [Figueres]
— «Perill de feridura», (1929), p. 15.

Jocs Florals de Barcelona [Barcelona]
— «El foc que tot ho abranda», Estampa La Renai-

xença (1 de gener de 1931), p. 127-135.

Joventut [Barcelona]
— «La Mare de Deu», núm. 91 (7 de novembre de 

1901), p. 744-746.
— «Desde’l “Moli”», núm. 136 (18 de setembre de 

1902), p. 613. 
— «La Petinyo», núm. 267 (23 de març de 1905), p. 

193-194.

Justicia Social [Barcelona]
— «El senyor Bernat, botiguer ex-anticlerical», núm. 

46 (13 de setembre de 1924), p. 2-3. 

Humanitat, La [Mèxic DF]
— «Mr. Pipon mort pour la patrie» a “Un conte ine-

dit”, núm. 4 (1 de setembre de 1947), p. 4. 

Nau, La [Barcelona]
— «Pobra senyora Marieta!» a “Converses de La 

Nau”, núm. 4 (5 d’octubre de 1927), p. 7.
— «Na Ferriola» a “Contes de La Nau”, núm. 45 (22 

de novembre de 1927), p. .
— «La llar encesa» a “Converses de La Nau”, núm. 73 

(26 de desembre de 1927), p. .

Per Catalunya!... [Niça]
— «La lletra misteriosa», núm. 2 (juliol de 1945), p. 

8, 9, 24.

Revista del Centre de Lectura de Reus [Reus]
— «Les dues germanes i la nena» a “Pagines Litera-

ries”, núm. 7 (1 de maig de 1920), p. 113. 
— «L’Aquarel·la» a “Contes de casa i de fora”, núm. 

21 (1 de desembre de 1920), p. 382-383. 
— «Idil·li» a “Contes de casa i de fora”, núm. 72 (15 

de gener de 1923), p. 26-27.
— «La vídua jove» a “Contes de casa i de fora”, núm. 

107 (1 de juliol de 1924), p. 152-154. 

Veu de Catalunya, La [Barcelona]
— «Vides doloroses», núm. 9.000 (15 d’abril de 

1925), p. 5.
— «La tragedia d’un novelista» a “Contes de La Veu”, 

núm. 9.053 (17 de juny de 1925), p. 5. 
— «La fi de don Joan» a “Contes de La Veu de Cata-

lunya”, núm. 9.156 (3 d’octubre de 1925), p. 7.
— «Ésser previsor» a “Contes de La Veu de Catalu-

nya”, núm. 9.171 (21 d’octubre de 1925), p. 5
— «Les roses de vil·la Clara» a “Contes de La Veu de 

Catalunya”, núm. 9.219 (16 de desembre de 1925), p. 5. 
— «Enveja» a “Contes de La Veu de Catalunya”, 

núm. 9.272 (17 de febrer de 1926), p. 5.
— «Una plaga de l’Emporda» a “Contes de La Veu 

de Catalunya”, núm. 9.310 (3 d’abril de 1926), p. 5.
— «El retorn» a “Contes de La Veu de Catalunya”, 

núm. 9.362 (2 de juny de 1926), p. 5.
— «Cal saber ésser honrat» a “Contes de La Veu de 

Catalunya”, núm. 9.409 (28 de juliol de 1926), p. 5. 
— «La baixa del franc» a “Contes de La Veu de Ca-

talunya”, núm. 9.448 (10 de setembre de 1926), p. 3.
— «L’herbolari davant la mar» a “Contes de La Veu 

de Catalunya”, núm. 9.458 (22 de setembre de 1926), 
p. 5.

— «Els estralls de la coblejadora» a “Contes de La 
Veu de Catalunya”, núm. 9.515 (27 de novembre de 
1926), p. 7.

— «El do de llengües» a “Contes de La Veu de Cata-
lunya”, núm. 9.766 (18 de setembre de 1927), p. 5. 

— «A recés d’un Tamariu» a “Contes de La Veu de 
Catalunya”, núm. 9.802 (29 d’octubre de 1927), p. 4. 
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«Fires i festes de santa creu en 1908. Figuerencs», 15 de febrer de 1906 [solt]
Alcalde, Martín Carreras; Presidente de la Cámara, Eusebio de Puig.
Comisión de Gobernación del Ayuntamiento. Presidente, Mariano Pujolá, An-

tonio Jiménez, Gonzalo Roch, José Viader, José Monegal, José Blanquet, José 
Comas Brugat, Jaime Tremoleda; Secretario, Leoncio García.

Diputados Provinciales del Distrito de Figueras. Carlos Cusí, Esteban Bernet, 
Juan Carreras Barneda, Antonio Lloveras. 

Comisión de Festejos. Miguel Pellicer, Abdón Batet, Francisco Rico, Telmo 
Vazquez, P. Alegrí Beya, Juan Teixidor, Antonio Arderius, José Costa, Enrique 
Vilarrasa, M. Moncanut, Juan Antich, Juan Conte Lascoste, Francisco Sala, Juan 
Torrentó, Salvador Regincós, Puig Pujadas, José Vergés, Alejandro López, Ra-
món Calvet, Francisco Tausi, José Presas, Lluis Massot, Ramón Montada, Narci-
so Fita, Agustin Albert Campamar, Juan Maria Bofill, Joaquin Cusí.

Comisión Ejecutiva. Presidente, Luis Maria Jordi, M. Pujolá, J. Burgas, Anto-
nio Subías, Salvador Bosch Roig, Juan Torres, Jaime Tremoleda, Claudio Diaz, 
Juan Viñas, Secretario, Antonio Papell. 

«Figuerencs:» a «Fires i festes de la santa creu en 1908», 1 de març de 1908 

[solt]
Regidors: Joan Burgas, Josep Viader, Jaume Tremoleda, Ferran Rovira; 

Centre Federal: Joan Maria Bofill; Cambra Agrícola: Eusebi de Puig; Liceu Fi-
guerenc: Joan Conte-Lacoste; Cassino Menestral: Claudio Díaz; Erato: Agus-
tí Casanovas Peus; Sport Figuerenc: Carlos Cusí; Centre Catalanista: Joseph 
Montsalvatje; Joventut Artística: Lluís García; Joventut Federal: Angel Casals; 
President de la Creu Roja: Carles Alegret; Delegat de la Creu Roja: Eduard Fa-
bre; El Ampurdanés: Lluís Madrid; El Regional: Agustí Albert de Campamar; El 
Figuerense: Pere Pedraza Páez; Alcalde de Barri: Joan Texidó, Ramón Pascal, 
Joaquín Puig, Lluís Fita. Eduard Beltri, Mari Gelart, Joseph Puig Pujadas, Barto-
meu Trulls, Benet Altadill, Ramon García, Camil Congost, Eudald Soler, Antoni 
Arderius, Martí Llogaya, Pere Bosch Bosch, Robert Segarra.

Manifestos	col·lectius
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«unió Federal nacionalista republicana. poble de Fi-

gueres», 7 de novembre de 1911 [solt]
«eleccions municipals. ¡per la republica! ¡per catalu-

nya! per la bona administració de Figueres. Voteu la 

candidatura del partit d’u.F.n.r. poble de Figueres:»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 33 (11 de no-
vembre de 1911), p. 1

Antoni Lloveras, Ramon Pascal, Isidro Canet, Ca-
milo Masplà, Josep Gratacós, Antoni Lofre, Salvador 
Carbonell, Emili Teixidor, Joan Carreras, Narcís Casa-
demont, Josep Bujons, Martí Carreras, Esteba Bernet, 
Abdon Pairachs, Rafel Rovira, Tomás Brugués, Mari-
ano Moncanut, Federico Campá, Joan Burgas, Felip 
Cortada, Josep Viadé, Joan Quintá, Miquel Roig, Jo-
seph Quera, Narcís Porret, Claudi Díaz, Llorens Rou-
ra, Josep Baró, Joan Teixidor, Pau Moradell, Manel Al-
sina, Pere Llovet, Jaume Vilanova, Narcís Roget, Joan 
Antich, Joan Maurici, Ferrán Rovira, Francisco Dalfó, 
Francisco Guillamet, Lluis Garreta, Pere Vergés, Lluis 
Hernandez, Marcelí Llopart, Agustí Casanovas, Gon-
sal Roch, Laureá Barnés, Tomás Jordá, Francisco Ba-
tet, Andreu Vidal, Miquel Verdaguer, Abdon Ventu-
ra, Pere Cusi, Joaquim Pí, Manel Lluis, J. Puig Pujades, 
Narcis Fita, Antonio Rebarter, Santiago Massot, Angel 
Cassals, Emili Concustells, Eudalt Giralt, Agusti Puig, 
Jaume Roura, Josep Cardoner, Francisco Canet, Nar-
cis Pey, Joan Aymá, Eladi Munjó, Pere Puntí, Camilo 
Coma, Joan Espigulé.

«pueblo de Figueras», 7 de juny de 1912 [solt]
Mariano Pujulá, Abdón Ventura Genis, Jaime Navar-

ra, P. Alegri Beya, Juan Torrentó, Jose Massot, Eugenio 
Botey, Luis Massot, Rafael Bonaterra, Santiago Soci-
as, Florencio Dalfó, Olegario Soldevila, Esteban Cru-
añas, Concepción Casellas, Martin Cortada, S. Rosés, 
José Malleu, Cullell Hermanas, J. Serra Isern, Pedro 
Sala, Pedro Dalmau, José Presas, Mariano Moncanut, 
Federico Baró, Lluis Bori, Jacinta Roig, Joaq. Botey, 
José Bruñach, José Gou, Luis Jordi S., Vda. De B. Dal-
mau, Juan Bosch, Pere Viñas, José Durant, Martin Car-
reras, Ramón Noguer, José Vilanova, Fco. Batet Olivet, 
A. Gumnau, A. Algans, Felipe Forment, Miguel Collde-
carrera, Jaime Juanola, Miguel Lapedra, José Maria 
Soler, Antonio Viñas, Enriqueta Bofill, J. Navarro, Pe-

dro Codina B., Fco. Dalfó, R. Imbert A., Fco. Canet, Pa-
blo Moradell, Tomás Viñas, Sdor. Alegrí Gelart, Juan de 
Portolá, Margarita Garcés, Julián Zarandona, Salvador 
Revuelta, José Gelabert, Lluis Santamaría, Pedro Fa-
brega, Pedro Pou, Juan Figueras, Constantino Torrent, 
Antonio Jiménez, Rita Casas, Martin Canadell, Manu-
el Estevez, S. Escapa Amorós, Enrique Capmany, José 
Perxas, Juan Coll, Francisco Riera, José Valent, Juan 
Buscato, Francisco Cabús P., Abdon Pairachs, José Vi-
ler, Sebastián Moncanut, J. Juan Colomer, Florencio 
Pastells, Federico Campá, Juan Oliveras, Arturo Llo-
gaya, Juan Espigué Suti, J. Puig París, J. Puig Pujadas, 
Tomás Jou, Josep Maria Fages, Juan Pujades Planade-
vall, P. Balagueró, Joaquin Viñas, Jose Domingo, José 
Jucglá, Jaime Sanjaume, A. Costa Ferrant, Mario Fa-
brega, Mariano Pagés, Juan Vila Soler, Miguel Teixidor, 
Juan Llonch, Jaime Antich, Fernando Estela, Narciso 
Jucglá, Ramón Cortada, Juan Carbona Molins, Franco 
Brú Reig, Carlos Reig, Felix Jaume Gelart, Juan Varela, 
Baudilio Coderch, Narciso Gou, Macario Estela, Joaq, 
Coderch Vilá, Jaime Hurí, Antonio Bosch, Juan Fort, 
Miguel Molinet, Cosme Caracol, Juan Blanich, Anto-
nio Minobis, José Pijuán, Pedro Sabater, Arturo Molins, 
Fco. Guillamet, Jose Bosch, Joaq. Cusi, Ernesto Vila 
M., Juan Canadell, Baltasar Minobis, Lluis Azemar, Al-
fonso Roda, Isidro Casanovas, José Bonaterra, Ricard 
Martin, Bonaventura Imbert, Abdon Batet, Jacinto No-
guer, Pedro Imbert, Jaime Matas Hortal, Juan Carbona 
Busquets, Ricart Imbert, Vda. é hijos de E. Pou, Juan 
Bosch, Pedro Bosch, Vicente Ros, Juan Texidor, Este-
ban Vilanova, Enrique Puig, Juan Comet Arola, José 
Viader T., E. Costa Suñer, Angel Casals, Jose Serra Fá-
brega, Alfonso Botey. 

«ciudadanos de Figueras», 20 de juny de 1912 [solt]
Mariano Pujulá, Abdón Ventura Genis, Jaime Navarra, 
P. Alegrí Beya, Juan Torrentó, José Massot, Eugenio 
Botey, Luis Massot, Rafael Bonaterra, Santiago Socías, 
Florencio Dalfó, Olegario Soldevila, Esteban Cruañas, 
Martín Cortada, S. Rosés, José Malleu, J. Serra Isern, 
Pedro Sala, Pedro Dalmau, José Presas, Mariano Mon-
canut, Federico Baró, Luis Bori, Joaquin Botey, José 
Bruñach, José Gou, Luis Jordi S., Juan Bosch, Pedro 
Viñas, José Durant, Martin Carreras, Ramón Noguer, 
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José Vilanova, Francisco Batet Olivet, A. Gumbau, A. 
Algans, Felipe Forment, Miguel Colldecarrera, Jaime 
Juanola, Miguel Lapedra, José Maria Soler, Antonio 
Viñas, J. Navarro, Pedro Codina B., Francisco Daldó, 
R. Imbert A., Cipriano Albert é hijos, Pedro Soler, Emi-
lio Carreras, Francisco Romans, J. Imbert A., Francisco 
Canet, Pablo Moradell, Tomás Viñas, Salvador Alegrí 
Gelart, Juan de Portolá, Julián Zarandona, José Gela-
bert, Luis Santamaría, Pedro Fábrega, Pedro Pou, Juan 
Figueras, Constantino Torrent, Antonio Jiménez, Mar-
tin Canadell, Manuel Estevez, S. Escapa Amorós, Enri-
que Capmany, José Perxas, Juan Coll, Francisco Riera, 
José Valent, Juan Buscató, Francisco Cubús P., Abdón 
Pairachs, José Viler, Sebastián Moncanut, J. Juan Co-
lomer, Florencio Pastells, Federico Campá, Juan Olive-
ras, Arturo Llogaya, Juan Espigué Sutí, J. Puig París, J. 
Puig Pujadas, Tomás Jou, José Maria Fages, Juan Puja-
des Planadevall, P. Balagueró, Joaquin Viñas, José Do-
mingo, José Jucglá, Jaime Sanjaume, A. Costa Ferrant, 
Mario Fábrega, Mariano Pagés, Juan Vila Soler, Miguel 
Teixidor, Juan Llonch, Jaime Antich, Fernando Estela, 
Narciso Jucglá, Ramón Cortada, Juan Carbona Molins, 
Francisco Brú Reig, Carlos Reig, Felix Jaume Gelart, 
Juan Varela, Baudilio Coderch, Narciso Gou, Maca-
rio Estela, Joaquin Coderch Vilá, Jaime Gusó, Anto-
nio Bosch, Juan Fort, Miguel Molinet, Cosme Caracol, 
Juan Blanich, Antonio Minobis, José Pijuán, Pedro Sa-
bater, Arturo Molins, Francisco Guillamet, José Bosch, 
Joaquim Cusí, Ernesto Vila M., Juan Canadell, Baltasar 
Minobis, Luis Azemar, Alfonso Roda, José Bonaterra, 
Ricard Martin, Bonaventura Imbert, Abdón Batet, Ja-
cinto Noguer, Pedro Imbert, Jaime Matas Hortal, Juan 
Carbona Busquets, Ricart Imbert, V. Pou, Juan Bosch, 
Pedro Bosch, Vicente Ros, Juan Texidor, Esteban Vila-
nova, Enrique Puig, Juan Comet Arola, José Viader T., 
E. Costa Suñer, Angel Casals, José Serra Fábrega, Al-
fonso Botey, José Sabater, Enrique Vilar, J. Jaume Ge-
lart, Enrique Coll, Juan Poch, Miguel Macau, Jun Mont 
Budó, Juan Miquel, Antonio Baruel, Felipe Llonc, Enri-
que de Traver, Jacinto Bosch, Pedro Bonhereu, J.Maria 
Martí Pujarniscle, Jacinto Terradas, José Sala Pou, Ce-
ledonio Giralt, Conrado Giralt, Francisco Balagué, Juan 
Mas, Gabriel Aviá, J. Poch Cruañas, Jorge Monsalvatje, 
José Isern, Eliodoro Capell, Antonio Ballart, Federico 

Lleis, Juan Miravitlles, Juan Maria Dalfó, Pedro Codina 
P., Antonio Vilá Brú, Juan Salleras, Eduardo Puig, An-
tonio Bisbal, Tomás Jordá, Emilio Baig.

«Figuerencs», 30 de novembre de 1912 [solt]
Fills de Joan Llonch, Tomás Jordá, Pere Viñas, Eu-

dalt Giralt, Felix Jaume, Pere Codina, Xutclá Germans, 
Esteve Sabater, Jaume Matas, Jaume Navarra, Ba-
sili Rosa, Joan Coll, Pere Sala, Marian Pujolá, Llorens 
Roura,Lluis Maria Jordi, Ramon Noguer, J. Puig Pa-
rís, Joseph Gou, Anton Gimenez, Fidel Dalmau, Anton 
Vilá, J. Serra Fàbrega, Bonaventura Imbert, Joan Vila 
Soler, Joan Oliveras, Joaquim Botey, Frederich Cam-
pá, Narcís Font, Martí Canadell.

«Figueres», març de 1913 [solt]
Membres del Comité permanent de Festes de Fi-

gueres. Alcalde president, Gregori Santaló; Regidors 
Miquel Verdaguer i Sebastiá Lloret; La Erato, Antoni 
Papell; Sport Figuerense, Lluís Massot Basil; Liceo Fi-
guerense, Agustí Bosch; Sport Club Ampurdanés, Jo-
sep Bonaterra; Figueras Sport, Joan Moragas; Casino 
Menestral, Francisco Guillamet; Círculo Apolo, Josep 
Bassagañas; Orfeó Art y Patria, Frederic Macau. 

Pels gremis: Joaquim Cusí Fortunet, Vicens Ros, 
Jordi Monsatvatje, J. Puig Pujades, Francisco Quintá, 
Marcelí Llopart.

Per la prempsa local. Empordà Federal, Rafel Ramis; 
La Veu de l’Empordà, Lluís Massot Balagué; El Ampur-
danés, Lluís de Madrid; Cambra Agrícola Oficial del 
Empordà, secretari Sebastiá Escapa i Amorós.

«les eleccións provincials. ciutadans empordane-

sos»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 102 (1 de març 
de 1913), p. 1. 

Llorens Roura, Felip Cortada, Rafel Rovira, Tomás 
Jordá, Volney Comas, Abdón Pairachs, Joan Carbona, 
Pere Sala, Manel Lluis, Anton Casas, Jaume Vilanova, 
Federico Campá, Josep Baró, Marián Pujulá, Rafel Ra-
mis, Marián Poses, Ferrán Rovira, Juan Bas, Emili Pu-
jadas, Benet Gratacós, Joan Mallart, Joaquim Pí, Fran-
cisco Batet, Francisco Dalfó, Miquel Roig, Josep Serra, 
Sebastiá Lloret, Ricard Martin, Anton Jiménez, Marián 
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Moncanut, Abdón Ventura, Francisco Canet, Anton 
Casas, Josep Puig Pujadas, Clausi Diaz, Sebastiá Mon-
canut, Joan Varela, Joaquim Carreras, Marián Baró, Jo-
sep Puig, Joan Antich, Agustí Puig, Pere Puntí, Narcís 
Roget, Juan Buscató, Joan Pujadas, Joan Teixidor, Mi-
quel Teixidor, Miquel Planas, Josep Viader.

«ciutadans:», 1 de novembre de 1913 [solt]
Joan Carbona Molins, Felip Cortada, Llorens Roura, 

Pere Sala, Josep Viader, Abdon Pairachs, Wolney Co-
mas, Anton Casas, Rafel Rovira, Martí Carreras, Este-
ve Barnet, J. Teixidor Buscá, Narcís Roget, Rafel Ra-
mis, M. Moncanut, Francisco Butxacas, Pau Moradell, 
Miquel Teixidor, Sebastiá Lloret, Francisco Batet O., 
Joan Varela, Miquel Puig Sudriá, Martí Canadell, Julius 
Suñer, Joan Antich, J. Serra Fàbrega, J. Puig Pujulá, 
Carles Costa, Joan Buscató, A. Calmó, A. Vilá, Ricart 
Martin, Lluis Aupi, Joan Espigulé, Fidel Dalmau, Joa-
quim Guillamet, Pere Bosch i Bosch, Josep Pujol Car-
bó, S. Moncanut, Santiago Massot Balaguer, Joan Tor-
rentó, Josep Bonaterra, Mariano Baró, Francisco Vidal, 
Joan Pujadas, Josep Puig Pujadas, Jaume Navarra, O. 
Soldevila, Manel Lluis Caula, Francisco Canet, F. Cam-
pá Lluch, Mariano Pagés, Josep Carbonell, Josep Mar-
qués, Joaquim Viñas, J. Pujadas Quera.

«eleccions municipals. ciutadans»

a Empordà Federal [Figueres], s/núm. extraordinari 
(5 de novembre de 1913), p. 1. 

Joan Carbona Molins, Felip Cortada, Llorens Roura, 
Pere Sala, Josep Viader, Abdón Pairachs, Wolney Co-
mas, Antón Casas, Rafel Rovira, Martí Carreras, Esteve 
Bernet, J. Teixidor Buscá, Narcís Roget, Rafel Ramis, M. 
Moncanut, Narcís Fita, Pau Moradell, Miquel Teixidor, 
Sebastiá Lloret, Francisco Batet O., Joan Varea, Miquel 
Puig Sudrià, Martí Canadell, Julius Suñer, Joan Antich, 
J. Serra Fábrega, J. Puig Pujulá, Carles Costa, Joan 
Buscató, A. Calmó, A. Vilá, Ricart Martin, Lluís Aupí, 
Joan Espigulé, Fidel Dalmau, Joaquim Guillamet, Pere 
Bosch i Bosch, Josep Pujol Carbó, S. Moncanut, San-
tiago Massot Balaguer, Joan Torrentó, Josep Bonater-
ra, Mariano Baró, Francisco Vidal, Joan Pujadas, Josep 
Puig Pujadas, Jaume Navarra, O. Soldevila, Manel Lluis 

Caula, Francisco Canet, Josep Carbonell, F. Campà 
Lluch, Mariano Pagés, Josep Marquès, Joaquim Viñas, 
J. Pujadas Quera, Francisco Butxacas.

«Figuerencs! empordanesos!», 16 de gener de 1914 

[solt]
Centre Catalanista. President, Josep Massot.
J.M. d’UFNR. President. J. Puig Pujadas.
Centre Republicà Autonomista Radical. President. 

Luis García de Pou, Carlos Cusí de Miquelet, Antonio 
Rocalba.

Empordà Federal. Josep Baró.
Nuevo Figueras. Josep Serra.
La Veu del Empordà. Lluís Maria Maciá.
 

«poble de Figueras», 20 de març de 1914 [solt]
Alcalde, M. Pujulá; J. Cusí, Josep Pichot, Vicens Ros, 

J. Bonaterra, Miquel Vidal, F. Guillamet, Antonio Pa-
pell, J. Bassagañas, F. Macau, Agustin Bosch, S. Esca-
pa Amorós, Juan Moragas, J. Monsalvatje, Rafael Ra-
mis, Luis de Madrid, Maciá Germans, Ricart Imbert, 
Puig Pujades. 

«poble de Figueras:», 7 de novembre de 1915 [solt]
Josep Puig Pujadas, Rafel Rovira, Salvador Vernet, 

Martí Carreras, Joan Carbona Molins, Abdón Ventu-
ra Genís, Joan Burgas Taberner, Josep Pichot, Josep 
Cruset, Baroméu Trulls, Sebastiá Lloret, Joaquín Cusí 
Furtunet, Josep Gratacós, Felip Cortada, Josep Via-
der Trill, Joan Teixidor Buscá, Narcís Roget, Joan An-
tich, Abdón Pairachs, Ferrán Rovira, Agustí Casano-
vas, Marian Moncanut, Esteba Bernet, Volney Comas, 
Joan Varela, Carles Costa, Eudald Soler Bofill, Fran-
cisco Batet, Santiago Massot, J. Domingo Pujol, An-
tón Vilá, Marcelí Llopart, Joan Torrentó, Josep Mar-
qués, Josep Carbonell, Pere Sala Ferrer, Lluís Lacasa 
Font, Lluís Aupí, Miquel Teixidor, Ricard Martín Martí, 
J. Puig Pujulá, Joaquín Guillamet, Pere Figueras Olive-
ras, Ventura Capdevila, Josep Davíu Peyroló, Sebas-
tiá Balagué, Joan Románs, Pere Soley, J. Pujadas Que-
ra, Joan Espigulé, Jaume Navarra, Fidel Dalmau, Pere 
Bosch y Bosch, Antón Junyent, Francisco Vidal, Antón 
Casas, Marián Baró, Francisco Canet, Lluís Garreta, F. 
Campá Lluch. 
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«poble de Figueras»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 244 (13 de no-
vembre de 1915), p. 1. 

Josep Puig Pujadas, Rafel Rovira, Salvador Vernet, 
Martí Carreras, Joan Carbona Molins, Abdón Ventu-
ra Genís, Joan Burgas Taberner, Josep Pichot, Josep 
Cruset, Bartoméu Trulls, Sebastiá Lloret, Joaquín Cusi 
Furtunet, Josep Gratacós, Felip Cortada, Josep Viader 
Trill, Joan Teixidor Buscá, Narcís Roget, Joan Antich, 
Abdón Pairachs, Ferrán Rovira, Agustí Casanovas, Ma-
rian Moncanut, Esteba Bernet, Volney Comas, Joan Va-
rela, Carles Costa, Eudald Soler Bofill, Francisco Batet, 
Santiago Massot, J. Domingo Pujol, Abd´n Bilá, Marce-
lí Llopart, Joan Torrentó, Josep Marqués, Josep Car-
bonell, Pere Sala Ferrer, Lluís Lacasa Font, Lluís Aupí, 
Miquel Teixidor, Ricart Martín Martí, J Puig Pujulá, Jo-
aquín Guillamet, Pere Figueras Oliveras, Ventura Cap-
devila, Josep David Peyroló, Sebastiá Balagué, Joan 
Románs, Pere Soley, J. Pujadas Quera, Joan Espigu-
lé, Jaume Navarra, Fidel Dalmau, Pere Bosch y Bosch, 
Antón Junyent, Francisco Vidal, Antón Casas, Marián 
Baró, Francisco Canet, Lluís Garreta, F. Campá Lluch. 

«als electors del districte de Figueres», 3 d’abril de 

1916 [solt]
Comissió Permanent de la Junta Comarcal de 

l’UFNR: Martí Carreras Rebujent, Pere Pi i Suñer, Martí 
Inglés Folch, Pere Calsina, J. Puig Pujadas, Jaume Bar-
ris, Wolney Comas, Marian Moncanut.

«electors del districte de Figueres», 28 de febrer de 

1917 [solt]
Martí Carreras Rebujent, J. Puig Pujadas, Pere Pi Su-

nyer, Mariano Moncanut, Wolney Comas, Josep Ser-
ra Fábrega, Rafel Rovira, Abdón Pairachs, Josep Gra-
tacós, Joan Varela, J. Domingo Pujol, Sebastiá Lloret, 
Salvador Vernet, Marti Canadell, Fidel Dalmau, Joa-
quím Carreras, Ventura Capdevila, Bartoméu Trulls, 
Josep Costa, Pere Figueres, Joan Soler, Anicet Serra, 
Joan Farraróns, Josep Pey, Joan Sabater, Francisco Pu-
jol, Josep Grau, Josep Vila, Josep Pujol, Narcis Mora-
dell, Josep Ricart, Josep Reixach, Jaume Marull Pagés, 
Joaquim Madrenas, Esteba Prat, Miquel Abellí, Jaume 
Manción, Joan Pujolar, Josep Bech, Simón Barris, Joan 

Cristina, Pere Vilanova, Joan Collsamata, Jaume Daniel, 
Galo Martí, Joaquín Gené, Josep Sot, Francisco Llaurí, 
Rudesindo Pallach, Joan García Hernandez, Miquel Jo-
anama, Joan Girau, Josep Nadal, Francisco Chavarria, 
Vicens Valls, Francisco Zárcera, Jaume Pucallas Sal-
và, Joan Boada Pau, Pere Vilá Castelló, Josep Ferrer 
Valls, Joan Salvá Soler, Pere Riera Purcallas, Joan Pur-
callas Salvá, Salvador Morell, Pere Cervera, Nicolau Fá-
brega, Domingo Salis, Pere Paris, Pere Cervera Rubiés, 
Antón Grau, Ibo Sala Pomés, Geroni Galcerán, Agustí 
Sala, Joan Roqiés, Narcís Roqui, Joan Roque, Joan Na-
bet, Joan Ginjaume, Marti Beya, Miquel Cantenys, Jau-
me Quintana, Salvador Trías Jou, Jaume Floris, Felip 
Mir Parrot, Marian Gubert Llauró, Bartoméu Pla, Anicet 
Gironella, Manel Saurí Serra, Francisco Rovira, Jaume 
Serra Matas, Enric Pla Pous, Baldomer Fortuella, Ju-
liá Batlle, Pere Pujolar, Joan Ferrer, Joan Ferrer Rigau, 
Joaquín Costa Ripoll, Joan Sabater Rodó, Joan Ferrer 
Dedebella, Matías Llobet, Joan Mallart, Antón Cairó, 
Enric Trilla, Joan Castelló, Pere Vilanova, Esteba Llau-
neta Iglesias, Joan Pey, Pere Pey, Pere Santamaría, Bo-
naventura Hors Vila, Ramón Moncanut, Joan Benaset, 
Patrici Carbonell, Vicens Quintana, Josep Serra, Pere 
Brugués, Josep Galobardes, Miguel Subirós, Jaume 
Serra Matas, Enric Pla Pous, Joan Vilanova Salabert, 
Martí Mitjavila Serra, Josep Biláu Clós, Miquel Arola, 
Pau Barris, Josep Bellmás, Pere Bellmás, Esteba Casas.

«electors del districte de Figueres»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 315 (8 de març 
de 1917), p. 1. 

Martí Carreras Rebujent, J. Puig Pujadas, Pere Pi Su-
nyer, Antón Vilá Brú, Wolney Comas, Josep Serra Fá-
brega, Rafel Rovira, Abdón Pairachs, Josep Gratacós, 
Joan Varela, J. Domingo Pujol, Sebastiá Lloret, Sal-
vador Vernet, Martí Canadell, Fidel Dalmau, Joaquím 
Carreras, Ventura Capdevila, Bartoméu Trulls, Josep 
Costa, Pere Figueres, Joan Soler, Anicet Serra, Joan 
Farraróns, Josep Pey, Joan Sabater, Francisco Pujol, 
Josep Grau, Josep Vila, Josep Pujol, Narcís Moradell, 
Josep Ricart, Josep Reixach, Jaume Marull Pagés, Jo-
aquín Madrenas, Esteba Prat, Miquel Abelli, Jaume 
Manción, Joan Pujolar, Josep Bach, Simón Barris, Joan 
Cristina, Pere Vilanova, Joan Collsamata, Jaume Da-
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niel, Galo Martí, Joaquim Gené, Josep Sot, Francis-
co Llaurí, Rudesindo Pallach, Joan García Hernandez, 
Miquel Joanama, Joan Girau, Josep Nadal, Francis-
co Zárcera, Jaume Purcallas Salvá, Joan Boada Pau, 
Pere Vilá Castelló, Josep Ferrer Valls, Joan Salvá So-
ler, Pere Riera Purcallas, Joan Purcallas Salvá, Salva-
dor Morell, Pere Cervera, Nicolau Fàbrega, Domingo 
Salis, Pere Paris, Pere Cervera Rubiés, Antón Gray, Ibo 
Sala Pomés, Gerona Galcerán, Agustí Sala, Joan Roqu-
és, Narcís Roqui, Joan Roque, Joan Nabet, Joan Gin-
jaume, Martí Beya, Miquel Cantenys, Jaume Quintana, 
Salvador Trías Jou, Jaume Floris, Felip Mir Parrot, Ma-
rian Gibert Llauró, Bartoméu Pla, Anicet Gironella, Ma-
nel Saurí Serra, Francisco Rovira, Jaume Serra Matas, 
Enric Pla Pous, Baldomer Fortuella, Juliá Batlle, Pere 
Pujolar, Joan Ferrer, Joan Ferrer Rigau, Joaquim Costa 
Ripoll, Joan Sabater Rodó, Joan Ferrer Fedebella, Ma-
tías Llobet, Joan Mallart, Antón Cairó, Enric Trilla, Joan 
Castelló, Pere Vilanova, Esteba Llauneta Iglesias, Joan 
Pey, Pere Pey, Pere Santamaría, Bonaventura Hors Vila, 
Ramón Moncanut, Joan Benaset, Partici Carbonell, Vi-
cens Quintana, Josep Serra, Pere Brugués, Josep Ga-
lobardes, Miguel Subirós, Jaume Serra Matas, Enric 
Pla Pous, Joan Vilanova Salabert, Martí Mitjavila Serra, 
Josep Biláu Clós, Miquel Arola, Pau Barris, Josep Be-
llmás, Pere Bellmàs, Esteba Casas. 

«la provisió de l’alcaldia. nostra protesta»

a Alt Empordà [Figueres], núm. 24 (28 de juliol de 
1917), p. 1.

Els diputats provincials, Martín Inglés, Paulino Geli 
i José Salleras; Martín Carreras, per Junta Comarcal 
Unió Federal; José Serra Fábrega per Junta Munici-
pal Unió Federal; Sebastián Lloret per Centro Unió Fe-
deral; V. Capdevila, per Joventut Unió Federal; Felipe 
Lloch, per Lliga Nacionalista Alt Empordà; Carlès Jor-
dá, per Comissió Acció Política Nacionalista Alt Em-
pordà; J. Sans Roquer, per Joventut Nacionalista; Puig 
Pujadas, per Empordà Federal; José Serra, per Nuevo 
Figueras i Jaime Maurici, per Alt Empordà.

«en que’s parla d’una reunió i de altres coses menys 

interessants. protestes contra’l nomenament d’alcal-

de de r.O.»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 336 (28 de ju-
liol de 1917), p. 32.

Els diputats provincials, Martín Inglés, Paulino Geli 
i José Salleras; Martín Carreras, per Junta Comarcal 
Unió Federal; José Serra Fábrega per Junta Munici-
pal Unió Federal; Sebastián Lloret per Centro Unió Fe-
deral; V. Capdevila, per Joventut Unió Federal; Felipe 
Lloch, per Lliga Nacionalista Alt Empordà; Carlès Jor-
dá, per Comissió Acció Política Nacionalista Alt Em-
pordà; J. Sans Roquer, per Joventut Nacionalista; Puig 
Pujadas, per Empordà Federal; José Serra, per Nuevo 
Figueras i Jaime Maurici, per Alt Empordà.

«Figuerencs:», 4 de novembre de 1917 [solt]
Rafel Rovira, Abdón Pairachs, Josep Gratacós, Joan 

Varela, J. Domingo Pujol, Salvador Vernet, Sebastiá 
Lloret, Joaquín Rosa, Ventura Capdevila, Bartoméu 
Trulls, Pere Figueras, Josep Costa, Niceto Serra, Joan 
Soler, Josep Pey, Joan Ferrárons, Josep Sabater, Josep 
Puig Pujadas, Marián Moncanut, Wolney Comas, Josep 
Maria Giralt, Fidel Dalmau, Josep Bonaterra, Martí Ca-
nadell, Abdón Ventura, Joan Burgas, Miquel Vidal, Jo-
aquím Cusí, Josep Pichot, Rafel Viñas, Ricart Imbert, 
Josep Canta, Antoni Vidal, Francisco Guillamet, Josep 
Isern, Josep Cabra y Clapés, Eudald Soler, Lluis Bona-
terra, Agusti Casanovas, Joan Torrentó, Joaquim Gui-
llamet, Miquel Teixidor, Josep Marqués, Carles Costa, 
Francisco Geli, Joan Antich, Ferrán Rovira, Josep Via-
der Trill, Esteve Barnet, Lluís Aupi, Ricart Martín Martí, 
Josep Carbonell, Antoni Vilá, Lluis Lacasa, Joan Espi-
gulé, Francisco Canet, Pere Soley, Marián Baró, Sebas-
tiá Balagué Anglada, Pere Alegri Beya, Antoni Casas, 
Antoni Junyent, Josep David Peyroló, Francisco Vidal, 
Pere Teixidor Elias, Alfons Roda, Joan Miravitllas, Silve-
rio Oliver, Lluis Garreta, Pere Vergés, Claudio Margall, 
Josep Cruset, Pere Sala. 

«Figuerencs:»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 351 (8 de no-
vembre de 1917), p. 2. 

Rafel Rovira, Abdón Pairachs, Josep Gratacós, Joan 
Varela, J. Domingo Pujol, Salvador Vernet, Sebastiá 
Lloret, Joaquim Rosa, Ventura Capdevila, Bartoméu 
Trulls, Pere Figueras, Josep Costa, Niceto Serra, Joan 
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Soler, Josep Pey, Joan Ferraróns, Josep Sabater, Josep 
Puig Pujadas, Marián Moncanut, Wolney Comas, Josep 
Maria Giralt, Fidel Dalmau, Josep Bonaterra, Marti Ca-
nadell, Abdón Ventura, Joan Burgas, Miquel Vidal, Jo-
aquim Cusí, Josep Pichot, Rafel Viñas, Rcart Imbert, 
Josep Canta, Antoni Vidal, Francisco Guillamet, Josep 
Isern, Josep Cabra y Clapès, Eudald Soler, Lluís Bona-
terra, Agustí Casanovas, Joan Torrentó, Joaquim Gui-
llamet, Miquel Teixidor, Josep Marquès, Carles Costa, 
Francisco Geli, Joan Antich, Ferrán Rovira, Josep Via-
der Trill, Esteve Barnet, Lluis Aupí, Ricart Martin Martí, 
Josep Carbonell, Antoni Vilá, Lluis Lacasa, Joan Espi-
gulé, Francisco Canet, Pere Soley, Marián Baró, Sebas-
tiá Balagué Anglada, Pere Alegrí Beya, Antoni Casas, 
Antoni Junyent, Josep David Peyroló, Francisco Vidal, 
Pere Teixidor Elias, Alfons Roda, Joan Miravitllas, Nar-
cís Roget, Silverio Oliver, Lluis Garreta, Pere Vergès, 
Claudio Margall, Josep Cruset, Pere Sala.

«empordanesos!», 18 de febrer de 1918, [solt]

Comissió Permanent: Martí Carreras Rebujent, Jau-
me Barris, Pere Calsina, Pere Pi Suñer, Josep Puig Pu-
jades, Rafel Ramis, Pere Boch i Bosch, Joan Burgas, 
Marian Moncanut, Volney Comas.

«empordanesos!», 25 de febrer de 1918 [solt]
Junta Permanent de l’UFNR. Martí Carreras Rebu-

jent, Marian Pujulá Vidal, Jaume Barris, Martí Inglés, 
Pere Calsina, Pere Pi Suñer, Josep Puig Pujadas, Rafel 
Ramis, Pere Bosch i Bosch, Joan Burgas, Marian Mon-
canut, Volney Comas.

«electors del districte de Figueres», 25 de maig de 

1919 [solt]
Comissió Permanent de la Junta Comarcal d’UFNR: 

Martí Carreras Rebujent, Jaume Barris, Pere Calsina, 
Marti Inglès, Pere Pi Suñer, Josep Puig Pujadas, Rafel 
Ramis, Joan Burgas, Pere Bosch i Bosch, Wolney Co-
mas, Marián Moncanut. 

Junta Municipal de l’UFNR. Alfons Roda, Agusti Ca-
sanovas, Fidel Dalmau, Josep Pey Calvet, Martí Cana-
dell.

Junta del Centre d’Unió Federal. Sebastiá Lloret, Vi-
cens Ros Marisch, Joaquim Carreras, Josep Cruset, Jo-

aquim Rosa, Ventura Capdevila.
Junta de la Joventut d’UFNR. Martí Vilanova, Pere 

Figueras, Jaume Quer, Romà Pagés, Grau Lacasa, Sal-
vador Vernet, J. Soler Grau, Joaquim Soler. 

«Figuerencs:»

a La Veu de l’Empordà [Figueres], núm. 800 (7 de 
febrer de 1920), p. 3. 

Pel partit d’Unió Federal Nacionalista Republica, 
Martí Carreras; P. Bosch i Bosch, Puig Pujadas, Sebas-
tià Lloret, Ventura Capdevila, Rafel Rovira Bardem.

Per la Lliga Nacionalista de l’Alt Empordà: Ramon 
Pou, Jaume Maurici, Josep R. Sabater, Ramon Foraster. 

«als republicans federals nacionalistes del districte 

de Figueres»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 513 (20 de no-
vembre de 1920), p. 1. 

La Comissió Permanent de la Junta Comarcal: Martí 
Carreras Rebujent, Jaume Barris Purcallas, Marián Pu-
julá Vidal, Martí Inglés Folch, Josep Puig Pujadas, Pere 
Pi Suñer, Rafel Ramis Romans, Pere Calsina Balló, Pere 
Bosch i Bosch, Joan Burgas Taberner, Wolney Comas 
Pelegrí, Marián Moncanut Fontdecaba.

«correligionaris de l’empordà»

a La Veu de Catalunya [Barcelona], núm. 7.722 (16 
de desembre de 1920), p. 9.

La Comissió Permanent de la Junta Comarcal: Martí 
Carreras Rebujent, Jaume Barris Purcallas, Marián Pu-
julá Vidal, Martí Inglés Folch, Josep Puig Pujadas, Pere 
Pi Suñer, Rafel Ramis Romans, Pere Calsina Balló, Pere 
Bosch i Bosch, Joan Burgas Taberner, Wolney Comas 
Pelegrí, Marián Moncanut Fontdecaba.

«correligionaris de l’empordá:»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 517 (18 de de-
sembre de 1920), p. 1. 

La Comissió Permanent de la Junta Comarcal: Mar-
tí Carreras Rebujent, Jaume Barris Purcallas, Marián 
Pujulá Vidal, Martí Inglés Folch, Josep Puig Pujadas, 
Pere Pi Suñer, Rafel Ramins Romans, Pere Calsina Ba-
lló, Pere Bosch i Bosch, Joan Burgas Taberner, Wolney 
Comas Pelegrí, Marian Moncanut i Fontdecaba. 



JO
S

E
P

 P
U

IG
 P

U
JA

D
E

S

162

L
ÍD

E
R

 D
E

L
 R

E
P

U
B

L
IC

A
N

IS
M

E
 E

M
P

O
R

D
A

N
È

S
«Figuerencs»

a Alt Empordà [Figueres], núm. 149 (4 de febrer de 
1921), p. 3. 

Pel partit d’Unió Federal Nacionalista Republicana: 
Martí Carreras, P. Bosch i Bosch, Puig Pujadas, Sebas-
tià Lloret, Ventura Capdevila, Rafel Rovira Bardem.

Per la LLiga Nacionalista de l’Alt Empordà: Ramon 
Pou, Jaume Maurici, Josep R. Sabater, Ramon Foraster. 

«empordanesos:», 1 de juny de 1921 [solt]
Comissió Permanent del Comité Comarcal. Josep 

Puig Pujadas, Marian Pujulà Vidal, Martí Carreras Re-
bujent, Pere Bosch i Bosch, Marian Moncanut Fonde-
caba, Joan Burgas Taberner, Josep Pey Calvet, Wolney 
Comas Pelegrí.

«al poble de Figueres», 28 de gener de 1922 [solt]
Josep Puig Pujadas, Abdón Ventura Genís, Mar-

tí Carreras Rebujent, Josep Bonareu, Salvador Ver-
net, Lluis Vilagran, Josep Maria Colls Quera, Josep Pey 
Calvet, Marian Moncanut, Joan Burgas Taberner, Ab-
dón Pairachs, Sebastià Lloret, Josep Maria Ribó, Bruno 
Geli, Francisco Guillamet, Joan Varela, Joaquim Cusí 
Furtunet, Josep Serra Fábrega, Joan Carbona Molins, 
Miquel Vidal Fraxanet, Martí Canadell, Marian Pagés, 
Frederic Campá Puigferrer, Josep Viader, Miquel Roig, 
Claudi Díaz, Marian Baró, Pere Soley, Joan Antich, 
Francisco Lacasa, Jaume Pujadas Quera, Josep Aze-
mar, Ignaci Frare, Pere Vergés Mañach, Josep Costa 
Gratacós, Esteve Cabanas Rosell, Francisco Canet, Bo-
naventura Bosch, Joan Salleras, Josep Vicens, Agusti 
Casanovas, Pere Alegri Beya, Baldiri Romagosa, Barto-
meu Trulls Piferrer, Pere Teixidor Elies, Francisco San-
taló, Joaquim Rosa, Gregori Santaló, Joaquim Torres, 
Ramón Bassagañas, Pere Costa Gratacós, Narcís Jucg-
jà Mercader, Jaume Cairó, Sebastià Moncanut Costa, 
Gaspar Roig.

«convocatoria»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 686 (20 de ge-
ner de 1923), p. 2.

Salvador Albert, Francesc Macià, A. Pi Sunyer, Pere 
Lloret, Pere Mias, Joan Casanovas, R. Noguer i Comet; 
Per la Federació Democràtica Nacionalista, J. Duran 

Albesa; Per la Esquerra Catalana, E. Isern Dalmau; Pel 
Grup f’Estrema Esquerra, Emili Folch, Josep Irla, Sal-
vador Murall, Alfred Pereña, Ramon Potau, Albert de 
Quintana de Leon, Isidro Riu i Puig, Ramon Riu Ven-
drell; Pau Robert, diputats de la Mancomunitat de Ca-
talunya; Per la Federació Republicana Autonomista de 
la provincia de Tarragona: el president, Julià Nogués; 
el secretari, Ramon Nogués; Pel Directori de Joven-
tut Republicana de Lleida: Dr. Humbert Torres, Miquel 
Santaló, Carles Rahola; Pel Centre Republicà de Giro-
na, J. Busquets; Per la Junta Comarcal d’Unió Federal 
Nacionalista Republicana de Figueres, J. Puig Pujadas.

«manifest del partit republicà federal nacionalista de 

les comarques gironines. es declaren adeptes d’en pi 

i margall i accentuen el catalanisme»

a La Veu de Catalunya [Barcelona], núm. 8.500 (26 
de març de 1923), p. 10.

Salvador Albert, diputat a Corts; Isidre Riu, Ramon 
Noguer i Comet, Albert de Quintana, Miquel Santaló, 
Josep Irla, diputats de la Mancomunitat; Josep Puig 
Pujades, president del Comitè del partit d’Unió Fede-
ral Nacionalista Republicana de l’Alt Empordà, i Jo-
sep Fàbrega, president del Comitè del Baix Empordà, 
i Llorens Busquets, president del Centre d’Unió Repu-
blicana de Girona. 

«als republicans de les comarques gironines»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 650 (23 de juny 
de 1923), p. 1.

Salvador Albert: Diputat a Corts. – Isidre Riu, Josep 
Irla.— Albert de Quintana.— R. Noguer i Comet: Dipu-
tats de Catalunya.— Pel Comitè Comarcal d’U.F.N.R. 
de Figueres: J. Puig Pujades.— Pel Comitè comarcal 
d’U.F.N.R. del Baix Empordà: N. Fàbrega Pou.— Pel 
Centre d’U.R. de Girona: Llorenç Busquets. 

«el directori del partit republicá Federal nacionalis-

ta a de les comarques gironines, a la opinió»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 659 (25 d’agost 
de 1923), p. 1-2.

Salvador Albert: Diputat a Corts. – Isidre Riu, Josep 
Irla.— Albert de Quintana.— R. Noguer i Comet: Dipu-
tats de Catalunya.— Pel Comitè Comarcal d’U.F.N.R. 
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de Figueres: J. Puig Pujades.— Pel Comitè comarcal 
d’U.F.N.R. del Baix Empordà: N. Fàbrega Pou.— Pel 
Centre d’U.R. de Girona: Llorenç Busquets. 

«Homenaje a ignacio iglesias»

a La Vanguardia [Barcelona], núm. 19.641 (30 de ge-
ner de 1927), p. 27.

Conrado Roura, Apeles Mestres, Santiago Rusiñol, 
Emilio Guanyabens, Magín Morera y Galicia, Francisco 
Matheu, Pedro Aldavert, Narciso Oller, Fernando Agu-
lló, Joaquín Ruyra, Jaime Masso y Torrents, Enrique de 
Fuentes, Ramón Miquel y Planas, Pedro Corominas, 
José Carner, Ambrosio Carrión, Joan Puig y Ferrater, 
Lluis Vila, Pompeyo Fabra, Manuel de Montoliu, Ale-
jandro Plana, Pompeyo Crehuet, Juan Santamaría, Ra-
món Surinyac Senties, Prudencio Bertrana, Luis Ber-
trán y Pujoan, Tomás Garcés, José Maria López-Picó, 
Melchor Font, Ramón Vinyes, Mariano Manent, Enrique 
Lluelles, José María Junoy, José María Girona, Manuel 
Folc y Torres, J. Navarro Costabella, Domingo Guansé, 
Octavio Saltor, Rosendo Llates, Luis Capdevila, Miguel 
Llor, A. Rovira y Virgili, I. Ribera Rovira, Mario Agui-
lar, Joaquín Pellicena, M. Durán y Tortajada, Emilio Sa-
leta, Angel Samblancat, Alfonso Nadal, Víctor Catalá, 
Carmen Karr, Rosario Pino de Cervera, Regina Opisso, 
Joaquim Mir, Ramón Casas, Alejandro Cardunets, Sal-
vador Alarma, Mauricio Vilumara, Isidro Saboya, Luis 
Millet, Enrique Morera, Juan Balcells, Juan Llongueras, 
Eduardo Toldrá, Enrique Clarasó, Pablo Gargallo, Enri-
que Borrás, Emilio Vendrell, José Canals, Juan E. Mo-
rand, Claudio Rigol, Félix Elías, José Llimona, J. Bor-
rell Nicolau, Agustín Durán Sampere, Alejandro Font, 
Joaquín Renart, Rafael Arenyes, Ramón Tobella, Juan 
Colom, J. Ferrán y Mayoral, Manuel Marinel·lo, Aurelio 
Capmany, J. Cases Carbó, Pablo Griera y Cruz, Juan 
Arús, J. Ruiz Porta, José Maria Roviralta, Manuel Ai-
naud, Eduardo Ragasol, Ricardo de Mir, Domingo Jun-
cadella, Ricardo Opisso, Tomás Roig y Llop, J. Roure y 
Torrent, Juan G. Junceda, J. Puig Pujades, Pedro Caba-
ller, Miguel de Palol, Pedro B. Torregó, José Estadella, 
M. Poal Aregal, Antonio Torrella, Antonio López, Pedro 
Clapés, Ramón Sarsanedas, Ramón Vilaró y Guillemi, 
Francisco Curet, Joaquín Cabot, Raimundo de Abadal, 
J. Puig y Cadafalch, Román Sol, Luis Durán y Vento-

sa, Jaime Carner y Romeu, Alberto Bastardas, Anto-
nio Martínez Domingo, doctor Juan Solé y Pla, doctor 
José María Roca, doctor Juan Freixas y Freixas, doctor 
Leandro Cervera, Augusto Pi y Sunyer, Carlos Pi i Su-
nyer, José Barbey, F. Puig Alonso, José Gari y Gimeno, 
José Sunyol y Garriga, Manuel Folguera y Durán, Da-
niel Roig y Pruna, Amadeo Hurtado, Pedro Rahola, J. 
Lluchí y Rissech, J. Puig y Esteva, Emilio Junoy, Ramón 
Cunill y Manuel Florence. 

«els amics d’ignasi iglesias als empordanesos», 15 

d’octubre de 1928 [solt]
Pere Coromines, Ramon Vilaró, Ambrosi Carrion, 

Josep Rocarol, J. Puig Pujades, Josep Sunyol, Pere 
Cavaller, Ramon Vinyes, Enric Lluelles, Ramon Cerve-
ra, Josep Pluvins, Jaume Fonolleda, Josep Estadella, 
Francesc Guillamet, Josep Sabater, Lluís Camós. 

«manifiesto. un monumento a ignacio iglesias»

a El Ampurdán [Figueres], núm. 90 (3 de novembre 
de 1928), p. 5.

Pedro Corominas, Ramón Vilaró, Ambrosio Carrión, 
José Rocarol, J. Puig Pujades, José Sunyol, Pedro Ca-
vallé, Ramón Vinyes, Enrique Lluelles, Ramón Sarsa-
neda, Alejandro Cardunets, Francisco Madrid, Alfonso 
Nadal, Leandro Cervera, José Pluvius, Jaime Fonolle-
da, José Estadella, Francisco Guillamet, José Sabatés, 
Lluís Camós. 

«els amics d’ignasi iglésies als empordanesos»

a La Veu de l’Empordà [Figueres], núm. 1.256 (3 de 
novembre de 1928), p. 5. 

Pedro Corominas, Ramón Vilaró, Ambrosio Carrión, 
José Rocarol, J. Puig Pujades, José Sunyol, Pedro Ca-
vallé, Ramón Vinyes, Enrique Lluelles, Ramón Sarsa-
neda, Alejandro Cardunets, Francisco Madrid, Alfonso 
Nadal, Leandro Cervera, José Pluvius, Jaime Fonolle-
da, José Estadella, Francisco Guillamet, José Sabatés, 
Lluís Camós. 

«ciutadans de l’empordà»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 680 (17 de 
maig de 1930), p. 1. 

Comitè local: Marià Pujulà Vidal, president; J. Puig 
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Pujades, vicepresident; Abdón Ventura Genís, tresorer; 
Marian Moncanut, Joaquim Geli, vocals; Anicet Portell, 
secretari. 

«el directori del partit republicá Federal nacionalis-

ta de les comarques gironines, a l’opinió»

a Acció Ciutadana [Olot], núm. XV (7 de juny de 
1930), p. 1-2. 

Salvador Albert, diputat a Corts; R. Noguer i Comet; 
Isidro Riu Puig, Albert de Quintana, Josep Irla, Miquel 
Santaló, Diputats a la Mancomunitat; J. Puig Pujades, 
president del Comité Comarcal de la UFNR de l’Alt 
Empordà; Josep Fàbrega Jou, president del Comité 
Comarcal de la UFNR del Baix Empordà; Llorens Bus-
quets, president del Centre de UR de Girona.

«Figuerencs:»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 683 (7 de juny 
de 1930), p. 1.

Eduard Alegrí, Marian Basil, Francesc Bosc, Jacint 
Bosc, Jaume Canadell, Joan Carreres, J. Casals, Salva-
dor Dalí, Marcel Dalmau, Alexandre Deulofeu, Sebastià 
Escapa, J. Ezquerra, Francesc Guillamet, Simon Grata-
cós, Félix Jaume Gelart, Joan Llobell i Ramis, Frederic 
Macau, Lluís Massot, Santiago Massot, Jaume Navarra, 
Ricard Pitxot, B. Portolà, J. Puig Pujades, Joan Salleras 
Plà, Enric Sans, J. Sans Roquer, Josep Serra, Eudald 
Soler, Jaume Soler, Subias, Joan Sutrà, Pelay Torres, 
Miquel Vidal, P. Vilà, Llorenç Vives, Joan Xirau. 

«Figuerencs»

a La Veu de l’Empordà [Figueres], núm. 1.339 (7 de 
juny de 1930), p. 6.

 Eduard Alegrí, Marian Basil, Francesc Bosc, Jacint 
Bosc, Jaume Canadell, Joan Carreres, J. Casals, Salva-
dor Dalí, Marcel Dalmau, Alexandre Deulofeu, Sebastià 
Escapa, J. Ezquerra, Francesc Guillamet, Simon Grata-
cós, Félix Jaume Gelart, Joan Llobell i Ramis, Frederic 
Macau, Lluís Massot, Santiago Massot, Jaume Navarra, 
Ricard Pitxot, B. Portolà, J. Puig Pujades, Joan Salleras 
Plà, Enric Sans, J. Sans Roquer, Josep Serra, Eudald 
Soler, Jaume Soler, Subias, Joan Sutrà, Pelay Torres, 
Miquel Vidal, P. Vilà, Llorenç Vives, Joan Xirau. 

«comentari. iniciativa lloable»

a Acció Ciutadana [Olot], núm. 15 (7 de juny de 
1930), p. 1-2. 

Salvador Albert, diputat a Corts; R. Noguer i Co-
met; Isidre Riu Puig; Albert de Quintana; Josep Irla; Mi-
quel Santaló, diputats a la Mancomunitat; J. Puig Pu-
jades, president del Comitè Comarcal de la UFNR de 
l’Alt Empordà; Josep Fàbrega Pou, pres. del Comitè 
Comarcal de la UFNR del Baix Empordà; Llorens Bus-
quets, president del Centre d’U.R. de Girona.

«ciutadans de l’empordà:»

a La Nau [Barcelona], núm. 810, (19 de juny de 
1930), p. 1. 

Comitè local. President. Marian Pujulà Vidal. Vice-
president. J. Puig Pujades. Tresorer. Abdon Ventura 
Genís. Vocals. Marian Moncanut, Joaquim Geli. Secre-
tari. Anicet Portell. 

«el partit republicà Federal nacionalista de les co-

marques gironines»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 702 (18 d’octu-
bre de 1930), p. 2-3. 

Salvador Albert, diputat a Corts; R. Noguer i Co-
met; Isidre Riu Puig; Albert de Quintana; Josep Irla; Mi-
quel Santaló, diputats a la Mancomunitat; J. Puig Pu-
jades, president del Comitè Comarcal de la UFNR de 
l’Alt Empordà; Josep Fàbrega Pou, pres. del Comitè 
Comarcal de la UFNR del Baix Empordà; Llorens Bus-
quets, president del Centre d’U.R. de Girona.

«republicans federals empordanesos:»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 707 (22 de no-
vembre de 1930), p. 2.

 La Junta de la Federació Republicana Socialista de 
Figueres: M. Pujulà, president; J. Puig Pujades, vice-
president; Abdón Ventura Genís, tresor; Marian Mon-
canut, Joaquim Geli, vocals; Anicet Portell, secretari.

«l’assemblea comarcal de la Federació republicana 

socialista de l’empordà»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 718 (7 de febrer 
de 1931), p. 5. 

Ricard Jimenez, Puig Pujades.
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«per la dignitat de Figueres. al poble de Figueres» 

a Empordà Federal [Figueres], núm. 726 (4 d’abril 
de 1931), p. 1. 

Eduard Alegrí Coderch, comerciant; Antoni Co-
derch Sabà, negociant; Francesc Guillamet Naspleda, 
magatzemista; Jaume Miravitlles Sutrà, comerç; Jo-
sep Puig Pujades, comerciant; Marian Pujulà Vidal, In-
dustrial; Rabel Rovira Bardem, mestre d’obres; Eudald 
Soler Bofill, agent comercial; Salvador Vernet Ramis, 
obrer metalúrgic; Miquel Vidal Fraixanet, farmacèutic.

 
«ciutadà republicà, lector, amic:»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 727 (8 d’abril 
de 1931), p. 1. 

Districte primer: Antoni Coderch Sabá, Fidel Dal-
mau Vallmajó, Marian Pujulá Vidal; districte segon: 
Eduard Alegrí Coderch, Jaume Miravitlles Sutrà, Jo-
sep Puig Pujades; districte tercer: Francesc Guillamet 
Naspleda, Eudald Soler Bofill, Salvador Vernet Ramis; 
districte quart: Miquel Pallach Terrades, Rafael Rovira 
Bardem, Miquel Vidal Fraxanet. 

«a l’opinió de les comarques gironines. ciutadans», 

a El Autonomista [Girona], núm. 9.134 (23 de juliol 
de 1931), p. 1

 «a l’opinió de les comarques gironines. ciutadans:», 

juliol de 1931 [solt]
«a l’opinió de les comarques gironines. ciutadans:»,

a Empordà Federal [Figueres], núm. 744 (25 de juli-
ol de 1931), p. 1-2.

Josep Irla, Comissari a la Generalitat a Girona i di-
putat a la Generalitat pel districte de La Bisbal; Lau-
reá Dalmau, diputat a la Generalitat pel districte de Gi-
rona; Josep Puig Pujades, diputat a la Generalitat pel 
districte de Figueres; Joan de Garganta, diputat a la 
Generalitat pel districte de Olot; Antoni Xiberta, dipu-
tat a la Generalitat pel districte de Santa Coloma de 
Farnés; Jaume Bofill i Mates, diputat a la Generalitat 
pel districte de Puigcerdà; Joaquim de Camps i Ar-
boix, adjunt a la Comisaría delegada a Girona de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

«comitè de la biblioteca catalana de perpinyà amb 

l’alt patronatge de la Generalitat de catalunya. cri-

da»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 846 (10 de juny 
de 1933), p. 2. 

Alexandre Bulart i Rialp, president; Joan Oller i Ra-
bassa, tresorer; Juan Ruiz Porta, bibliotecari; Josep 
Maria Batista i Roca, Josep Maria de Casacuberta, 
Joan M. Guasc, Alfons Maseras, Francesc Matheu, Joan 
Solé i Pla, Josep Puig Pujades, vocals; Xavier Clapés i 
Roca i Joseph Muntané i Balaguer, secretaris.

«palafrugell»

a “Notes informatives”, a Baix-Empordà [Palafru-
gell], núm. 1.245 (14 d’octubre de 1933), p. 3.

Comissari de la Generalitat a les comarques gironi-
nes. Josep Puig Pujades.

Roses. Joaquim Peco.
Palafrugell. August Farràs.
Sant Feliu de Guíxols. Pere Mallol.

«novament a la lluita. ciutadans i ciutadanes de Fi-

gueres»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 873 (9 de de-
sembre de 1933), p. 1. 

Josep Puig Pujades, comerciant; Eudald Soler Bo-
fill, agent comercial; Alexandre Deulofeu Torres, pro-
fessor; Marian Pujulà Vidal, comerç; Jaume Miravitlles 
Sutrà, comerç; Ferran Vilar Jullà, dependent de banca; 
Antoni Coderc Sabà, negociant; Martí Canadell Balla-
resca, industrial; Alfons Cals Ferrer, perruquer; Marian 
Moncanut Fontdecaba, comprable; Joaquim Geli Gra-
nolleres, industrial; Francesc Batet Oliver, comptable. 

«Figuerencs! Figuerenques! poble republicà!»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 877 (gener de 
1934), p. 1. 

Comerciant. Josep Puig Pujades; Agent comercial. 
Eudald Soler Bofill; Professor. Alexandre Deulofeu Tor-
res; Comerç. Marian Pujulà Vidal; Comerç. Jaume Mira-
vitlles Sutrà; Dependent de Banca. Ferran Vilar Jullà; 
Negociant. Antoni Coderc Sabà; Industrial. Martí Cana-
dell Ballaresca; Perruquer. Alfons Cals Ferrer; Compta-
ble. Marian Moncanut Fontdecaba; Industrial. Joaquim 
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Geli Granollers; Comptable. Francesc Batet Olivet.

Candidats suplents. Comerciant. Francesc Guillamet 
Naspleda; contractista d’obres. Rafel Rovira Bardem; 
Industrial. Fidel Dalmau Vallmajor; agricultor, Jaume 
Cairó Sangs; farmacèutic, Miquel Vidal Freixenet; co-
merç, Abdó Ventura Genís. 

«al poble de Figueres»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 878 (10 de ge-
ner de 1934), p. 2. 

Josep Puig Pujades, Eudald Soler Bofill, Alexan-
dre Deulofeu Torres, Marian Pujulá Vidal, Joaquim Geli 
Granolleres, Marian Moncanut Fontdecaba, Jaume Mi-
ravitlles Sutrá, Ferran Vilar Jullá, Alfons Cals Ferrer, 
Francesc Batet Oliver, Martí Canadell Ballaresca, An-
toni Coderc Sabá, Francesc Guillamet Naspleda, Rafa-
el Rovira Bardem, Fidel Dalmau Vallmajó, Jaume Cai-
ró Sangs, Miquel Vidal Freixenet, Abdó Ventura Genís.

«ciutadans! ciutadanes! poble republicà!»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 879 (13 de ge-
ner de 1934), p. 1.

Josep Puig Pujades, comerciant; Eudald Soler Bo-
fill, agent comercial; Alexandre Deulofeu Torres, pro-
fessor; Marian Pujulà Vidal, comerç; Jaume Miravitlles 
Sutrà, comerç; Ferran Vilar Jullà, dependent de ban-
ca; Antoni Coderc Sabà, negociant; Martí Canadell Ba-
llaresca, industrial; Alfons Cals Ferrer, perruquer; Ma-
rian Moncanut Fontdecaba, comprable; Joaquim Geli 
Granolleres, industrial; Francesc Batet Oliver, compra-
ble; Francesc Guillamet Naspleda, comerciant; Rafael 
Rovira Bardem, contractica d’obres; Fidel Dalmau Va-
llmajor, industrial; Jaume Cairó Sangs, agricultor; Mi-
quel Vidal Freixenet, Farmacèutic; Abdó Ventura Ge-
nís, comerç. 

«als honorables consellers i a tots els dignes-ciuta-

dans que militen o simpatitzen amb lliga catalana; al 

director de la Veu de l’empordà»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 900 (9 de juny 
de 1934), p. 2. 

Redacció d’Empordá Federal: J. Puig Pujades, Mari-
an Pujulà, Joaquim Geli, Eudald Soler, Abdó Ventura, 
Martí Canadelll, J. Pei Calvet, A. Portell Gironella, Ri-

card Martín, Francesc Batet, Josep Tarragó, Angel Ca-
sals, Ramon Canet, Carles Varela. 

«poble palafrugellenc:»

a “Informacio. Notes diverses”, a Ara [Palafrugell], 
núm. 191 (29 de gener 1936), p. 2. 

Puig Pujades, Pere Cerezo. 

«Hores decisives. cap a la victòria»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 931 (8 febrer 
1936), p. 1. 

Candidatura del Front d’Esquerres. Circumscripció 
de Girona. Martí Esteve i Guau, Miquel Santaló i Parvo-
rell, Josep Puig i Pujades, Josep Mascort i Ribot, Joan 
Casanelles i Ibars.

«els empresonats a l’opinió. ciutadans lliures de les 

terres gironines:»

a L’Autonomista [Girona], núm. 9.788 (10 febrer 
1936), p. 1. 

Emili Riera Gironès, d’Amer; Jaume Pei Serramitja-
na, de Cornellà de Terri; Josep Puig Pujades, de Figue-
res; Pere Cerezo Hernáez, Amadeo Torrents Gómez, 
Francesc Martín Embodes, Felip Grau Batlle, Josep 
Gilabert Moreno, Jaume París Rutllant, Josep Rodrí-
guez Díaz, Eudald Manso Esquerrà, de Girona; Pelegrí 
Sarrats d’Estruc, d’Olot; Pere Cuscó Domingo, Moisés 
Forgues Costa, Joan Delàs Pou, de Palafrugell; Fran-
cesc Godai Torres, de Palamós; Joan Ramon Masmi-
quel, Josep Febrer Hosta, de Sant Hilari Sacalm; Pere 
Vicens Casellas, Miquel Payet Redresa, Martí Masó Co-
mas, Josep Vilardell Hereu, Francesc Mas Sureda, Ce-
lestí Ferrer Casamort, Damàs Bruguera Barrera, Felip 
Massó Capdeferro, Josep Pericai Colomer, Joan Pagès 
Barceló, Manuel Serra Ferrer, Joaquim Bret Català, Ge-
nís Serrats Figueres, Josep Costa...

«Front d’esquerres de catalunya. al poble de les co-

marques gironines:»

a L’Autonomista [Girona], núm. 9.791 (13 febrer 
1936), p. 1.

 Martí Esteve Guau, Miquel Santaló Parvorell, Josep 
Puig Pujades, Josep Mascort Ribot, Joan Casanelles i 
Ibars. 
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«Front d’esquerres de catalunya. al poble de les co-

marques gironines»

a Empordà Federal [Figueres], núm. 933 (15 de fe-
brer de 1936), p. 1. 

Candidatura del Front d’Esquerres (circumscripció 
de Girona): Acció Catalana Republicana. Martí Esteve 
i Guau; Esquerra Republicana, Josep Puig i Pujades; 
Esquerra Republicana, Miquel Santaló i Parvorell; Es-
querra Republicana, Josep Mascort i Ribot; Partit Na-
cionalista d’Esquerra, Joan Casanelles i Ibars. 

«el manifest dels candidats»

a Ara [Palafrugell], núm. 194 (28 de febrer de 1936), 
p. 1. 

Esteve, Puig Pujades, Casanelles, Mascort i Santaló.

«comité France-espagne du roussillon», 1939, [solt]
Le bureau provisoire: Maire de Perpignan-Président. 
Félix Mercader; Vice-président, Puig-Pujades, Jean Ta-
llez; rédacteur en chef du «Républicain des Pyrénées-
Orientales et du Midi» secrétaire, J.-Fr. Charvet; tréso-
rier, Sunyer; J. Ametlla, M. Roma.
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1935

Retrat al carbó de Josep Puig Pujades,

obra de M. Folch, fet a la presó de Girona.

CAR
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A Josep Puig Pujades
EN EL SEU HOMENATGE

Triomfador, lliure com l’au,
Vostra ciutat, sempre encisera,
Us rep amb joia i cants de pau,
en aquest jorn de primavera...
Amb el record de Macià
s’ha encès la sang de nostres venes;
l’ombra de l’ídol va trencà
un munt de reixes i cadenes...
I és per la vostra llibertat
Que alcem la copa amb ardidesa!
i és per la vostra dignitat,
Perseverança i honradesa!

	 Francesc	Mas	abril

Barcelona, 31 de març del 1936291 

291 «A Josep Puig Pujades. En el seu homenatge», a Empordà Federal [Figueres], núm. 940 (2 
d’abril de 1936), p. 2.
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Josep Puig i Pujades (Figueres, 1883 - Perpinyà, 1949) fou el principal renovador
del republicanisme empordanès que entroncà la vella tradició federal amb el
catalanisme d’esquerres del primer terç del segle XX. La seva àmplia producció
periodística i literària permet constatar l’important paper ideològic que va
desenvolupar com a intel·lectual en l’objectiu de crear un projecte cívicocultural
com a eina transformadora de la societat a través del foment de l’educació i la cultura.
Els càrrecs de govern que assumí durant la República i les responsabilitats dirigents
a Esquerra Republicana de Catalunya contribuïren a forjar-lo com una de les fi gures 
rellevants del catalanisme republicà.
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Història de la premsa de Figueres, La revolució del bon gust. Jaume Miravitlles

i el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya i El somni republicà.
El republicanisme a les comarques gironines (1900-1936). 


